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1. Aloitusvaihe

1.1 Aloitusvaiheen nähtävilläolo
Rauman Seminaarinmäen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(OAS) ja alustava maankäyttöluonnos kuulutettiin nähtäville 3.9.– 5.10.2020 väliseksi ajak-

si. Aineisto oli nähtävillä  Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja

internetissä osoitteessa www.rauma.fi/02-320-seminaarinmaki/.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja alustavasta maankäyttöluonnoksesta jätet-

tiin kolme mielipidettä Suomen yliopistokiinteistöt OY:ltä (SYK), Senaatti-kiinteistöiltä sekä

yhteismielipide Rauman Kilta ry:ltä, Myllymäen Kilta ry:ltä, Rauman Kalevalaiset naiset

ry:ltä, Museonystävät ry:ltä ja Rauman Senioriopettajat ry:n hallitukselta ja opiskelijajärjestö

Opekas ry:ltä.

http://www.rauma.fi/02-320-seminaarinmaki/
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Lausuntoja ei aloitusvaiheessa saatu.

Seuraavana on referoitu aloitusvaiheessa saatuja mielipiteitä ja annettu niihin kaavoittavan

vastineet.

1.2 Tiivistelmä aloitusvaiheen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet
Suomen yliopistokiinteistöt OY (SYK)

Lausuntomuotoon kirjoitetussa mielipiteessään SYK Oy toteaa, että laadittu OAS on SYK:n

kaavoitushakemuksen ja käytyjen keskusteluiden mukainen ja tukee SYK:n tavoitteita.

Kommenttina alustavaan maankäyttöluonnokseen SYK huomauttaa, että esitetyt suojelu-

määräykset eivät vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 13.6.2016 (VARELY/

1986/2014) antamaan rakennuksia koskevaa Rakennusperintölain mukaista suojelupäätös-

tä, jonka Ympäristöministeriö 21.11.2017 (YM6/531/2016) on vahvistanut.

Alustavassa maankäyttöluonnoksessa esitetyt sr-merkinnät on syytä tarkentaa vastaamaan

edellä mainittua suojelupäätöstä, kuten OAS:ssa esitetään.

Kaavoittajan vastine
On totta, että alustavaan maankäyttöluonnokseen merkityt suojelumerkinnät olivat vielä

luonnosmaisia. Kaavaluonnoksessa on suojelumääräyksiä täsmennetty vastaamaan ra-

kennusperintölain mukaista suojelupäätöstä SYK Oy:n toivomalla tavalla. Poikkeuksena

tästä asemakaavan muutoksella suojellaan lisäksi nykyisessä asemakaavassa suojellut

rakennukset (puutarhurin rakennus 1955 ja tuulimylly).

Lisäksi uusi työpajarakennus (1970-71) Teknika on merkitty suojelumerkinnällä sr5 kaava-

työtä varten laaditun rakennusinventoinnin suosituksen mukaisesti. Sr5-merkinnän määräys

kuuluu seuraavasti: ”Suojeltava rakennus, jonka kaupunkikuvan kannalta merkittävät kult-

tuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot tulee säilyttää. Rakennusta on hoidettava ja korjat-

tava siten, että julkisivun alkuperäiset yksityiskohdat ja materiaalit säilytetään”.

Suojelumerkintöjen sisällöstä ja kohdentumisesta on tarkoitus keskustella vielä Museoviras-

ton ja ELY-keskuksen kanssa asemakaavaluonnoksen nähtävillä ollessa.

Senaatti-kiinteistöt
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Senaatti-kiinteistöillä ei ole huomauttamista Seminaarinmäen asemakaavan muuttamiseen.

Senaatti-kiinteistöt pyytää kuitenkin huomioimaan, että kaava-alueen naapurustossa on

valtion omistamia alueita, jotka on tarkoitus myydä lähitulevaisuudessa. Asemakaavamuu-

toksessa tulisi huomioida se, etteivät Seminaarinmäen suunnitelmat, esimerkiksi liittymäjär-

jestelyiden osalta, haittaa kyseisten myytävien alueiden kehittämistä jatkossa. Kaavamuu-

toksesta tulee neuvotella Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Kaavoittajan vastine

Seminaarinmäen asemakaavan muutos ei vaikeuta valtion omistuksessa olevien alueiden

(Karjalankadun pohjoispuolella, Seminaarinkadun itäpuolella eikä Hakunintien eteläpuolel-

la) kehittämistä jatkossa. Senaatti-kiinteistöjä kuullaan vielä kaavaluonnosvaiheessa ja tar-

vittaessa voidaan järjestää erillinen palaveri.

Rauman Kilta ry, Myllymäen Kilta ry, Rauman Kalevalaiset naiset ry, Museonystävät
ry, Rauman Senioriopettajat ry:n hallitus ja opiskelijajärjestö Opekas ry.

Mielipiteessä vastustettiin asuinrakentamisen tuomista Seminaarinmäelle seuraavista syis-

tä:

a) On epäselvää, miksi kaavamuutoshankkeeseen on ryhdytty. Kaavoittajalla ei ole

velvollisuutta toteuttaa omistajan toivomaa asemakaavan muutosta.

b) Kaavoittajan tehtävänä on säädellä kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehitty-

mistä. Kaavamuutos irrottaa maan parhaiten säilyneen seminaarinalueen sen al-

kuperäisestä historiallisesta kontekstista.

c) Asuntorakentamisen tuominen opettajankoulutuslaitoksen pihalle ja puistoon ei

edistä millään tavalla koulutuksen toimintaedellytyksiä, vaan vaikeuttaa niitä.

Rauman kaupungin tulisi vaalia opettajankoulutuksen etuja; nyt se asettaa yliopis-

ton kiinteistöyhtiön edun opettajankoulutuksen edelle.

d) Asuntorakentaminen muuttaa Seminaarinmäen miljöötä ja kulttuurihistoriallista

luonnetta lopullisesti. Rauman kaupunki voisi kehittää aluetta myös ilman kaava-

muutosta, mikä edellyttäisi tahtoa ja visiota. Seminaarinmäen vajaakäyttöiset ra-

kennukset tulisi nähdä tulevaisuuden mahdollisuutena ja tilavarauksena kaupungin

ja sen asukkaiden kulttuuriin liittyviä tarpeita varten.

e) Viisikerroksisen kerrostalon rakentaminen tontin kaakkoiskulmaan katkaisisi va-

paan ja puistomaisesti jatkuvan näkymän Seminaarinmäelle.
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f) Seminaarinmäki suo mahdollisuuden vaikeasti liikkuville kaupunkilaisille kokea

luonto aivan kaupungin keskustassa.

g) Alueella työskentelevien ja opiskelevien henkilöiden määrä on kaksinkertaistunut

kaavamuutoksen käynnistymisen jälkeen. Asuntorakentaminen tuo jo valmiiksi

vilkkaalle alueelle ylimääräistä kuormaa mm. liikenteen muodossa.

h) Edellisiin kohtiin vedoten kysytään, onko alueen vanhojen rakennusten muokkaa-

minen asuinkäyttöön ja kerrostalon rakentaminen ainoa mahdollinen ja välttämätön

keino, jolla alueen kaupunkikuvaa kyetään kehittämään?

Mikäli kaavoittaja ei luovu alueen pilkkomisesta, puistojen turmelemisesta ja asuinrakenta-

misen sijoittamisesta Seminaarinmäelle, tulisi kaupungin:

a) laatia selvitys siitä, että kaavamuutokselle on perusteltu ja välttämätön syy

b) huolehtia, että laaditut selvitykset (rakennusinventointi, kulttuurimaisema-analyysi

ja luontoselvitys) otetaan todellisuudessa huomioon arvioitaessa tarvetta kaava-

muutokselle

c) huolehtia siitä, että asuntorakentamista ei toteuteta näivettämällä alueen kulttuuri-

historiallista perintöä:

- Kaavassa tulisi täsmentää alueella oleviin rakennuksiin enintään sallittavien huo-

neistojen lukumäärät. Alustavan huonejaon valmistelun avulla voidaan myös arvi-

oida, onko kaavan sallima asuntomäärä mahdollista toteuttaa tuhoamatta raken-

nushistoriallisia arvoja.

- Määrätä, että kerrostalo on aidattava Seminaarin puutarhasta ja puistosta selvästi

omaksi alueeksi erottuvaksi.

d) selvittää, millaisia vaikutuksia asuntorakentamisella on kampusalueen turvallisuu-

teen

e) harkita korttelin kulman jättämistä avoimeksi ja jakaa rakennusmassa kahteen ma-

talampaan osaan.

Kaavoittajan vastine
Mielipiteen mukaan asuinrakentamisen mahdollistavaa asemakaavan muutosta ei tulisi

tehdä ensinkään. Toiseksi mielipiteessä on lueteltu asioita, josta tulee huolehtia, jos ase-

makaavan muutos tehdään.

Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty SYK:n aloitteesta. Tarkemmin asemakaa-

van muutoksen tavoitteista ja kaupunginhallituksen periaatepäätöksestä (4.12.2017) on

kerrottu kaavaselostuksen kohdassa 2 Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehdot.



5

Rauman Seminaarinmäen rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys sekä kulttuuri-

kasvillisuusselvitys on laadittu, jotta kaavavalmistelussa voitaisiin kyseiset seikat paremmin

tunnistaa ja ottaa huomioon. Selvitykset sekä rakennusinventoijan ja luontoselvittäjän kans-

sa käydyt keskustelut ovat vaikuttaneet asemakaavamuutoksen sisältöön kuten mm. ha-

vainnepiirroksessa esitettyyn pysäköintipaikkojen sijoittamiseen ja Teknika-rakennuksen

suojelumääräykseen.

Alueen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen on ollut kaavavalmistelussa keskeinen

tavoite. On totta, että asentojen sijoittaminen vanhaa kunnioittaen suojelluksi määrättyihin

rakennuksiin on rakennussuunnittelun ja rakentamisen kannalta haasteellinen tehtävä. Toi-

saalta rakennusten tyhjillään olo ei sekään tue suojelutavoitetta.

Artikan, pajan ja vanhan johtajantalon muodostama uusi tontti on merkitty rakennussuojelu-

alueeksi (SR/s7), jolla ympäristö säilytetään. Alueen rakentamisen on sopeuduttava koh-

demerkinnöillä suojeltaviksi osoitettujen rakennusten kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin

arvoihin. Piha-alueen luonne Seminaarin puutarhana ja puistona tulee säilyttää. Asuntojen

enimmäismääräksi on merkitty 16. Kaavamerkintä siis mahdollistaa rakennusten käyttämi-

sen asuinkäytön lisäksi myös muihin käyttötarkoituksiin, kunhan suojelutavoite toteutuu.

Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmauksessa olevaa tonttia koskevissa rakentamista-

paohjeissa on määrätty tontin aitaamisesta seuraavasti: Tontti tulee aidata 1 - 1,5 metriä

korkealla, laadukkaalla ja yksinkertaisella mustaksi tai tummanharmaaksi käsitellyllä pysty-

puolaisella metalliaidalla. Lisäksi rakentamistapaohjeessa on aidan periaatepiirros.

Asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen kaupunkikuvallisia vaikutuksia on tutkittu

mallintamisen ja kuvaistutusten avulla.  Rakentamistapaohjeissa on määritelty rakennuksen

julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi +20,0 Seminaarin-

kadun puoleisella rakennusalan sivulla. Suunniteltu rakennusmassa jää siis selkeästi mata-

lammaksi, kuin Seminaarinkadun vastakkaisella puolella oleva 1930-luvulla rakennettu

asuinkerrostalo. Se, miten tuleva rakennus sopeutuu ja rakentaa kaupunkikuvaa, riippuu

pitkälti rakennussuunnittelun osaamisesta ja laadusta.

Turvallisuusteemasta voidaan todeta seuraavasti: Kaava-alue sijaitsee vaarallisia kemikaa-

leja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä (konsultointivyöhyke) (sv1),

samoin kuten merkittävin osin Rauman keskusta muutoinkin on. Kaavaluonnoksesta tullaan
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pyytämään turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto. Korttelialueen sisäisen lii-

kenteen ja muut alueen sisäiset turvallisuuskysymykset kuuluvat ensisijaisesti alueen toimi-

joiden vastuulle. Asemakaavan muutos ei lisää korttelin liikenteen määrää niin merkittäväs-

ti, ettei korttelin sisäisin ratkaisuin voitaisi huolehtia turvallisen ympäristön toteutumisesta.
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2. Luonnosvaihe

2.1 Luonnosvaiheen nähtävilläolo
Seminaarinmäen asemakaavan muutoksen luonnos ja rakentamistapaohjeet (AK 02-320)

olivat nähtävillä 3.12.2020 – 7.1.2021 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valta-

katu 2 A) ja kaavoituksen nettisivuilla.

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yhdeksän mielipidettä: Suomen Yliopistokiinteis-

tö Oy:ltä (lausuntomuotoinen), Turun yliopistolta (lausuntomuotoinen), Senaatti-

kiinteistöiltä, ja Myllymäen Kilta ry:ltä, Turun yliopiston Rauman opettajainkoulutuslaitoksen

työntekijältä sekä neljältä muulta yksityishenkilöltä. Mielipiteistä yksi saapui kaupunginjohta-

jalle osoitettuna sähköpostina (2.11.2020) jo ennen luonnoksen asettamista nähtäville, mut-

ta on tässä kirjattu luonnoksesta annetuksi mielipiteeksi. Samoin Turun yliopiston Rauman

opettajainkoulutuslaitoksen Rauman kampuksen turvallisuuspäällikkönä esittäytyneeltä

työntekijältä saapunut mielipide on huomioitu luonnoksena saatuna mielipiteenä, koska se

on aloitusvaiheessa jäänyt käsittelemättä.

Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, sosiaa-

li- ja terveysvaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, terveys-

valvonnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta, Sata-

kunnan pelastuslaitokselta, Tukesilta, Rauman Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä ja Rauman Ve-

deltä.

Luonnosvaiheessa saatiin yhteensä yksitoista lausuntoa seuraavilta tahoilta: Satakuntaliitol-

ta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Museovirastolta, tekniseltä valiokunnalta, ympäris-

tö- ja lupalautakunnalta, sivistysvaliokunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, Satakunnan

pelastuslaitokselta, Tukesilta, Rauman Energialta ja DNA Oy:ltä.

2.2 Tiivistelmä luonnosvaiheen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet

Mielipide 1, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy SYK
1. Rakennussuojelu puutarharakennus ja työpajarakennus

Kaavaluonnoksessa on esitetty suojeltavaksi puutarharakennus ja työpajarakennus Tek-

nika, joita ei ole suojeltu rakennusperinnön suojelulain mukaisella suojelupäätöksellä. Mu-

seovirasto ei ole 17.4.2015 antamassaan lausunnossa nähnyt näillä rakennuksilla kulttuuri-

historiallista arvoa. Päätöksessään Ympäristöministeriö on kirjannut, että näiden rakennus-
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ten osalta myös ELY-keskus on todennut, että suojelun edellytykset rakennusperintölailla

eivät täyty.

Kaupungin teettämässä rakennusinventoinnissa on todettu, että rakennukset edustavat

1970-luvun arkkitehtuuria. Emme kuitenkaan näe niiden kuuluvan alueen kulttuurihistorialli-

seen kokonaisuuteen. Rakennusinventoinnissa on todettu, että rakennuksia on tehty vuo-

sien aikana mittavia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet niiden rakennustaiteellisiin arvoihin.

Lisäksi SYK toteaa, että tontilla on rakennusoikeutta vielä jäljellä ja alueen näkymien säily-

misen kannalta saattaisi olla parempi, että lisärakentamista voitaisiin toteuttaa myös näitä

1960-70 luvun rakennuksia purkamalla. Näin mahdollistetaan se, ettei lisärakentaminen

liialti pienennä alueen puistomaisuutta.

Edellä mainittuun viitaten SYK ehdottaa, että näiden rakennusten osalta asemakaavaluon-

noksen suojelumääräykset poistetaan.

2. Autopaikkamääräykset

Autopaikkamääräykseksi esitetään asemakaavaluonnoksen mukaiselle SRY-tontille yksi

autopaikka 150 opetustoimintaa palvelevan tilan kerrosneliömetriä kohden (yo1/150).

SYK esittää, että autopaikkavaatimusta kevennetään, jotta SRY-tontilla voidaan varmistaa

autopaikkojen tekeminen ilman, että s6-merkinnällä suojeltavan Seminaarin puiston luon-

netta vaarannetaan.

Kaavoittajan vastine
Kaavavalmistelua on tehty yhteistyössä SYK:n kanssa ja sen esiin nostamista asioista on

keskusteltu kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Vaikka Teknikaa ja puutarharakennusta ei ole suojeltu rakennusperinnön suojelemista kos-

kevan lain nojalla tulee rakennusten suojelusta päättää asemakaavan yhteydessä. Molem-

mat rakennukset kuuluvat Seminaarinmäen kokonaisuuteen ja niiden suojelutarve on todet-

tu alueelle tehdyn rakennusinventoinnin yhteydessä. Puutarharakennus oli jo voimassa

olevassa asemakaavassa suojeltu. Nyt suojelumerkinnän (sr5) saisi lisäksi Teknika. Ra-

kennuksessa on tehty runsaasti muutoksia mutta se edustaa edelleen 1970-luvun alun mo-

dernismia ja liittyy paikassaan kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen Tornirakennuksen ja

vanhan tyttölyseon välissä. Museoviraston, ELY-keskuksen ja Satakuntaliiton kanssa käy-



9

dyt keskustelut ovat myös tuoneet esiin kyseisten rakennusten suojelutarpeen, joka ilme-

nee myös kaavaluonnoksesta saaduissa lausunnoissa.

Autopaikkanormi yksi autopaikka 150:tä opetustoimintaa palvelevan tilan kerrosneliömetriä

kohden (yo1/150) on melko väljä ja sen toteuttaminen näyttäisi olevan helposti mahdollista

alueella Seminaarin puutarhan luonnetta vaarantamatta. Asemakaavan havainnepiirrok-

sessa on esitetty tontille 261-4 166 autopaikkaa, kun normin mukainen vaatimus olisi vain

140 autopaikkaa.

Mielipide 2, Turun yliopisto
Turun yliopiston tavoitteena on tiivistää tiloja siirtyen tilojen yhteiskäyttöön ja monipuoli-

sempaan tilojen hyödyntämiseen parantaen tilatehokkuutta. Rauman kampusalueella tätä

tiivistystyötä on tehty ja tämän tuloksena joidenkin rakennusten käytöstä osana yliopiston

toimintaa on päätetty luopua.

Tällä hetkellä Turun yliopisto ei näe tarvetta lisärakentamiselle eikä lisätiloille Raumalla/

Seminaarinmäellä. Emme myöskään koe, että esitetty mahdollinen asuntorakentaminen tai

muu toiminto Seminaarinmäen alueella häiritsisi yliopiston toimintaa.

Kaavoittajan vastine
Asemakaavan valmistelua on tehty yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja sen asettamien

tavoitteiden mukaisesti.

Mielipide 3, Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt ilmoittivat, että heillä ei ole asiaan lausuttavaa.

Kaavoittajan vastine
Ei kommentoitavaa.

Mielipide 4, Turun yliopiston Rauman opettajainkoulutuslaitoksen Rauman kampuk-
sen turvallisuuspäälliköksi esittäytynyt työntekijä
Mielipiteessä esitetään, että asemakaavan muutos otettaisiin uudelleen käsittelyyn.

Mielipiteen mukaan kaavamuutoksella tullaan tuhoamaan kansallisesti historiallinen opetta-

jainkoulutukseen perustettu yhtenäinen alue. Aluetta voisi hakea Unescon suojelun koh-

teeksi. Kaavamuutoksessa ei ole otettu riittävästi huomioon aluetta käyttävien mielipidettä
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alueen käytön ja kehittämisen osalta. Erityisesti turvallisuusseikat ovat jääneet huomioimat-

ta kulkuyhteyksiä kampusalueelle suunniteltaessa.

Kampusalueella ei voi olla yhteistä ajoyhteyttä asuinrakennuksien ja oppilaitosten käytössä.

Suunniteltu kevyen liikenteen väylä ei myöskään voi olla oppilaitoksen käytössä olevalla

alueella. Suunnitellut pysäköintialueet aiheuttavat ahtaudellaan myös suuren turvallisuus-

riskin. Erotettaville asuinkiinteistöille on osoitettava omat ajoyhteydet. Lisäksi kiinteistöt on

erotettava kampusalueesta riittävän korkealla aidalla. Piha-alueesta ei saa muodostua yh-

tenäistä tilaa oppilaitoksien käyttämän alueen kanssa.

Kaavoittajan vastine
Väite alueen tuhoamisesta asemakaavamuutoksella ei ole relevantti: Alueella olevien ra-

kennusten suojelustatus paranee ja vain käyttämättömille rakennuksille on tarkoitus muo-

dostaa omat tontit mahdollistaen uusi käyttö.

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu ajoyhteydet ja sisäiselle jalankululle varatut alu-

eenosat uusille kiinteistöille. Osoitetut yhteydet noudattelevat jo nyt käytössä olevia ajoreit-

tejä ja jalankulkuyhteyksiä. Vanhan johtajanasunnon, Artikan ja pajan alueelle muodostet-

tavalle tontille (261-5) ei saa rakentaa nykyisten rakennusten lisäksi uusia rakennuksia.

Liikennemäärät alueella eivät kasva nykyisestä niin merkittävästi, ettei liikennöintiä nykyisiä

korttelin sisäisiä väyliä pitkin olisi mahdollista toteuttaa riittävän turvallisesti. Kulkuyhteydet

asemakaavaan on osoitettu SYK:n kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Turvallisuutta

parantavia toimenpiteitä toki korttelin sisällä voidaan ja tuleekin tehdä. On hyvä, että sitä

varten on alueelle nimetty henkilö.

Tontin 261-5 aitaamistarve riippuu sen tulevasta käytöstä. Maisemallisesti on eduksi, jos

tonttia ei aidata. Tontin aitaaminen on kuitenkin mahdollista ja siitä on annettu rakentamis-

tapaohjeissa määräykset. Uusi AL-tontti 261-7 tulee aidata rakentamistapaohjeissa määrä-

tyllä tavalla.

Asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä Turun yliopiston ja Suomen Yliopisto-

kiinteistöt Oy:n kanssa. Käyttäjien ja osallisten mielipiteitä kuullaan kaavaprosessin eri vai-

heissa maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

Mielipide 5, Myllymäen Kilta ry
Seminaarimäen kaavoitus asuntorakentamiseen on peruutettava.
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Myllymäen Kilta katsoo, että suunnittelun tulee lähteä maakuntakaavassa lueteltujen arvo-

jen ja suojeluperusteiden pohjalta. Voidaanko maakuntakaavan määräyksiä mm. kulttuuri-,

maisema-, luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottamisesta toteuttaa, jos mäelle tuodaan

asumisen arvot ja oikeudet asuntoja rakentamalla ja tontteja aitaamalla.

Koulutustoiminnan ja asumisen yhteensovittamisen konkreettiset ongelmat ovat jääneet

kaavoituksen suunnittelussa vähälle huomiolle. Kaavoituksessa on panostettu asukkaiden

tarpeisiin. Miten nämä eri ryhmien oikeudet aiotaan turvata niin, että asuminen ei haittaa

harjoittelukoulun ja päiväkodin toimintaa eikä hankaloita opiskelua ja opetusta? Miten huo-

lehditaan, ettei arvojen säilymistä heikennetä.

Puutarha ja puisto ovat olleet merkittäviä oppimista tukevia paikkoja; mahdollistaneet pikku-

retkiä, turvanneet monien aineiden opiskelua ulkotiloissa. Koko Seminaarinmäkeä on voitu

käyttää hyödyksi opetuksessa, mutta ei enää, jos osa myydään yksityisille ja aidataan erilli-

siksi alueiksi.

Pelastustiet ja hoitotiet on taattava.

Kaupunki antoi 1800-luvulla alueen valtiolle ilmaiseksi opetuskäyttöön. Kaupunkilaisten on

vaikea ymmärtää, miksi Myllymäestä halutaan irrottaa tontteja ja saattaa ne kaavamuutok-

sella yksityisomistukseen.

Myllymäen Killalle on jäänyt epäselväksi, miksi on lähdetty raskaaseen kaavoitusprosessiin

yhden kerrostalon rakentamisen takia ja haluaa tietää, miten on aiottu sovittaa yhteen asu-

misen ja Seminaarinmäen koulutustehtävät ja kulttuurin suojelu.

Myllymäen Kilta ehdottaa, että esiin tuoduista syistä Rauman kaupunki luopuu Seminaa-

rinmäen kaavoittamisesta asuinkäyttöön nykyisen tilan vallitessa.

Mielipiteessä on lisäksi lainauksia Rauma ennen ja nyt- sivustolta.

Kaavoittajan vastine
Myllymäen kilta ehdottaa mielipiteessään, että Rauman kaupunki luopuu Seminaarinmäen

kaavoittamisesta asuinkäyttöön. Rauman kaupungin poliittisen päätöksenteon elimet voivat

halutessaan keskeyttää Seminaarinmäen asemakaavan muutosprosessin.
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Kaavaprosessin aloittamiseen liittyvistä lähtökohdista on kerrottu asemakaavaselostuksen

kohdassa 2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehdot. Asemakaavan muutostyö-

hön on ryhdytty Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hakemuksesta, jota on edeltänyt kaupun-

ginhallituksen periaatepäätös (4.12.2017).

Asemakaavaprosessissa voidaan sovittaa yhteen eri osallisten kuten opiskelijoiden ja tule-

vien asukkaiden tarpeita. Asemakaavan eri nähtävilläolovaiheissa on osallisilla mahdolli-

suus mielipiteensä ilmaisuun, kuten Myllymäen Kilta on tehnyt. On kuitenkin syytä todeta,

että asemakaavalla luodaan vain puitteet tulevalle toiminnalle. On selvää, että suunnittelu-

vaiheen lisäksi asuintoiminnan sijoittaminen alueelle edellyttää asioista sopimista ja yhteis-

toimintaa osapuolten kesken myös rakennus- ja käyttövaiheessa. Yksinkertaistettuna voi-

daan todeta, että kun Seminaarinmäestä irrotetaan tontteja, Suomen Yliopistokiinteistöt

Oy:n isännöimä alue pienenee ja uusilla tonteilla isännöivät uudet omistajat tai vuokralaiset.

Jos kiinteistökaupat tehdään kaupunginhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti, voi kau-

punki päättää kenelle Seminaarinmäelle osoitettu uusi SR-tontit myydään tai vuokrataan.

Tämä voi osaltaan helpottaa tulevaa yhteistoimintaa.

Kaupungin keskustalle on tyypillistä, että eri toiminnat sekoittuvat. Opiskelu ja asuminen

ovat toimintoja, jotka voivat sijoittua saman korttelin alueelle, molemmille toiminnoille on

tietysti oltava riittävät tilavaraukset. Turun Yliopisto toteaa omassa mielipiteessään, että

tällä hetkellä sillä ei ole tarvetta lisärakentamiselle eikä lisätiloille Raumalla / Seminaarin-

mäellä. Eikä yliopiston mukaan mahdollinen asuntorakentaminen tai muu toiminto Semi-

naarinmäen alueella häiritse yliopiston toimintaa.

Asemakaavan valmistelun yhteydessä on käyty useita viranomaisneuvotteluita ja viran-

omaisilta kuten Museovirastolta, Satakuntaliitolta ja ELY-keskukselta on pyydetty lausunnot

luonnosvaiheessa. Kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvojen huomioon ottaminen

on niin kaavavalmistelussa kuin viranomaisneuvotteluissa ollut keskeisesti esillä. Edellä

mainittujen arvojen tunnistamiseksi on alueelle laadittu kulttuurikasvillisuusselvitys ja ra-

kennushistoriallinen inventointi, joka sisältää myös kulttuurimaisema-analyysin. Selostuk-

sessa asemakaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkemmin kuvattu asemakaa-

van vaikutuksia edellä mainittuihin seikkoihin.

Tontin 261-4 pelastus- ja huoltotiet voivat toimia vanhoja reittejä käyttäen. Uudelle kerrosta-

lotontille 261-7 on kaavakartalla osoitettu varaus pelastustielle.
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Mielipide 6, yksityishenkilö
Kaupunginjohtajalle ja tiedoksi teknisen toimialan ja sivistystoimialan toimialajohtajille lähe-

tetyssä sähköpostissa siteerataan aluksi kuuden yhdistyksen (Rauman Kilta ry, Myllymäen

Kilta ry, Museonystävät ry, Rauman Kalevalaiset Naiset ry, Rauman Senioriopettajat ry:n

hallitus ja opiskelijajärjestö Opekas ry.) jättämää aloitusvaiheen mielipidettä.

Mielipiteen jättäjä toteaa itsekin kirjoittaneensa Länsi-Suomeen pari kolumnia aiheesta ja

saaneen tukea kirjoituksilleen Poria ja Turkua myöten. Seminaarinmäki kuuluu kaikille

avoimena tilana, jolla on mittavat historialliset arvot. Olisi tyrmistyttävää, jos vaikka entisen

ruokalan paikalle täytettäisiin kerrostalo.

Unesco-kaupungilla on myös Seminaarinmäellä toimiva Unesco-koulu, Rauman normaali-

koulu. Seminaarinmäki on osa pikkukaupungin imagoa. Rauma-brändi tarvitsee mieluum-

min vahvistamista kuin heikentämistä.

Kaavoittajan vastine
Kuuden yhdistyksen jättämään mielipiteeseen, johon mielipiteessä viitattiin, on vastattu

aloitusvaiheen mielipiteisiin kirjoitetun vastineen yhteydessä.

Seminaarinmäellä toimiva Unesco-koulu voi jatkaa toimintaansa nyt vireillä olevan asema-

kaavan muutoksen jälkeenkin.

Mielipide 7, yksityishenkilö
Ruokalarakennuksen alue pitää rakentaa puistoksi. Puistoa pitää laajentaa myös Satama-

kadunpuoleisille pysäköintipaikolle. Mielipiteen jättäjä perustelee ehdotustaan mm. seuraa-

villa seikoilla:

- Raumalla on hyvin paljon tyhjiä ja vajaakäyttöisiä liikehuoneistoja ja asuntoja.

- Ilmastonmuutos ja ekologia on muistettava kaikessa suunnittelussa.

- Koronavuosi on osoittanut mitä asukkaat tarvitsevat: luontoa ja puistoja.

- Rauman keskustassa on tosi vähän kulkureittejä, joissa iäkäs voi kävellä pel-

käämättä takaa suhauttavia pyöräilijöitä.

- Tyhjillään oleville rakennuksille ideoidaan kulttuuri, koulutus- ja sivistyskäyttöä.

Lisäksi mielipiteessä ehdotetaan, että ylimääräiset kaavoittajat tulisi lähettää koulutukseen.
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Kaavoittajan vastine
Mielipiteessä tuodaan esiin keskustan puistojen merkitys erityisesti ikäihmisille. Seminaa-

rinmäki on voimassaolevan asemakaavan korttelialuetta, ei puistoa. Maanomistaja ei ole

ilmaissut halukkuuttaan korttelialueen puistoksi kaavoittamiseen. Keskustan puistoja on

kyllä jatkossakin syytä kehittää kaikkien kaupunkilaisten yhteisinä virkistysalueina.

Mielipide 8, yksityishenkilö
Seminaarinmäkeä voi verrata historialliselta ja tulevalta merkitykseltään Vanhaan Rau-

maan. Molemmat alueet ovat valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin ainutlaatuisia miljöitä,

joiden hajottaminen muuttaisi niiden luonnetta peruuttamattomasti.

Mielipiteessä siteerataan kuuden yhdistyksen kannanottoa. ”Asuntorakentamisen tuominen

opettajainkoulutuslaitoksen pihalle ja puistoon ei edistä millään tavalla yliopistollisen koulu-

tuksen toimintaedellytyksiä, vaan vaikeuttaa alueen käyttöä sen alkuperäiseen ja ainoaan

tarkoitukseen”.

”Seminaarinmäen nyt vajaakäyttöiset rakennukset tulisi nähdä tulevaisuuden mahdollisuu-

tena ja tilavarauksena kaupungin ja sen asukkaiden erilaisia kulttuuriin liittyviä tarpeita var-

ten.” Asumisen vuoksi myös ”koulutien turvallisuus vaarantuu olennaisesti liikennemäärien

kasvaessa Myllymäellä ja lähialueella”.

Kulinarium-rakennuksen poistaminen avaa mahdollisuuden laajentaa ja parantaa entises-

tään kaupungin sydämen parasta puistoaluetta. Sitä ei pidä rajata yksityisalueella. ”Semi-

naarinmäki suo mahdollisuuden vaikeasti liikkuvillekin kaupunkilaisille kokea poikkeukselli-

sen vaihteleva ja rikas luonto aivan kaupungin keskustassa.

Kaavoittajan vastine
Seminaarinmäen ympäristön ainutkertaisuuden ja historiallisuuden merkittävyyden toteami-

seen on helppo yhtyä. Asemakaavan merkinnöllä, kuten rakennusten suojelumerkinnöillä ja

piha-aluetta koskevilla määräyksillä, onkin pyritty tukemaan ja varmistamaan keskeisten

arvojen säilyminen tilanteessa, jossa alueen käyttö osin muuttuu.

Mielipiteessä tuetaan ideologista ajatusta Seminaarinmäen säilyttämisestä puhtaasti ope-

tustoimintaa varten myös niiden rakennusten osalta, joille ei nyt ole käyttöä. Edelleen mieli-

piteessä esitetään, että puistoa laajennettaisiin purettavan Kulinarium-rakennuksen alueel-

le. Esitetyt tavoitteet eivät vastaa kiinteistön omistajan esittämiä tavoitteita eivätkä kaupun-
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ginhallituksen 4.12.2017 tekemän periaatepäätöksen tavoitteita, joiden pohjalta asemakaa-

van muutostyöhön on ryhdytty.

Kaupunkilaisilla on ollut vapaa pääsy Seminaarinmäen opetuspuutarhaan. Tätä mahdolli-

suutta ei asemakaavan muutoksellakaan haluta poistaa. Seminaarinkadun ja Satamakadun

risteykseen sijoittuvan AL-tontin itä- ja pohjoispuolelle on mm. osoitettu alueen sisäiselle

jalankululle varattu ohjeellinen alueen osa. On kuitenkin hyvä huomata, että Seminaarin-

mäki ei ole asemakaavan mukaista puistoa nyt eikä myöskään asemakaavan muutoksen

jälkeen. Maanomistaja voi halutessaan rajoittaa ulkopuolisten pääsyä alueelle.

Kuuden yhdistyksen aloitusvaiheen mielipiteeseen, jota mielipiteessä siteerattiin, on kirjoi-

tettu vastine jo aiemmin.

Mielipide 9, yksityishenkilö
Rauman Seminaarinmäki on edustava, ja nykyään ainoa opetustoimintaan keskittynyt yhte-

näinen vanha kampusalue Suomessa. Asumisen ja liiketilojen ymppääminen yhtenäiselle

alueelle tuo täysin uutta, vierasta ja olevan korkeakoulutuksen yhteyteen täysin sopimaton-

ta toimintaa ja rakenteita.

Mielipiteen jättäjä ehdottaa, että vanhat rakennukset aluksi vuokrataan alueelle soveltuville

toimijoille, jolloin rakennukset kattaisivat ylläpitonsa. Tällöin kaupungille ja tärkeälle yliopis-

ton osalle jää mahdollisuus tarvittaessa ottaa olevia rakennuksia käyttöönsä, palvelemaan

vaikkapa koulutusvientiä, tutkimustoimintaa, musiikkiopistoa, korkeakoulun edelleen kehit-

tymisen mahdollistavana laajentumisreservinä.

Rauma on väestötappiokunta, ja alueelle on juuri valmistunut, rakenteilla, suunnitteilla ja

kaavoitettuna satoja kerrostaloasuntoja. Seminaarinmäen kaakkoiskulmaan luonnosteltu

pienehkö kerrostalo tuhoaa Keskuspuiston jatkumisen ja näkymät Seminaarinmäelle ja toi-

sinpäin. Rakennuksen pihajärjestelyt autopaikkoineen sijoittuvat suojellulle puistoalueelle.

Mahdolliseen saavutettavaan rahalliseen etuun nähden kulttuuriympäristön tappio on mer-

kittävä.

Kaavoittajan vastine
Mielipiteen jättäjä vastustaa Seminaarinmäen rakennusten ja päätösvallan luovuttamista

kolmannelle osapuolelle ja ehdottaa, että rakennukset vuokrataan alueelle soveltuville toi-
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mijoille. Uuden kerrostalon rakentamista Seminaarinmäen kaakkoiskulmaan pidetään mieli-

piteessä tarpeettomana ja haitallisena.

Mielipiteessä esitetään uusi lähestymistapa löytää tyhjillään oleville rakennuksille käyttöä.

Ehdotettu lähestymistapa ei kuitenkaan vastaa kiinteistön omistajan Suomen Yliopistokiin-

teistöt Oy:n näkemystä rakennusten uusiokäytöstä.

Väite, että uuden kerrostalon pihajärjestelyt autopaikkoineen on sijoitettu suojellulle puisto-

alueelle ei ole aivan paikkansapitävä. Uuden kerrostalon tontti ja sen pysäköinti ovat voi-

massaolevan asemakaavan s6-aluerajauksen ulkopuolella, lukuun ottamatta kapeata asfal-

toituun kulkuväylään päätyvää kaistaletta tontin puutarhurin rakennuksen puoleisella sivulla.

Uusi rajaus, joka perustuu alueen nykytilaan ja kulttuuriympäristöselvityksen havaintoihin, ei

ole Seminaarin opetuspuutarhan keskeisten arvojen säilymisen kannalta tuhoisa.

2.3 Tiivistelmä luonnosvaiheen lausunnoista ja kaavoittajan vastineet

Museovirasto
Tontin rakennusperintölailla suojeltu rakennuskanta on kaavassa merkinnällä srs. Merkin-

nän srs määräys tulee kuitenkin muuttaa muotoon: ”Rakennusperintölain nojalla suojeltu

rakennus. Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on pyydettävä Museoviraston lau-

sunto”.

Tonttien pääkäyttötarkoitukseksi on määritelty rakennussuojelu (SRY/s7 ja SR/s7) lukuun

ottamatta kulman kerrostalon ja sen viereisen teletalon tonttia. Rakennussuojelu pääkäyttö-

tarkoituksena mahdollistaa rakennusten monenlaisen käytön, kunhan rakennusten suojelu

on ensisijainen käyttötarkoituksia mietittäessä. Rakennusinventoinnissa on suojeltavina

rakennuksina tuotu esille myös sekä Teknika että puutarhurin asunto, jotka ovat asema-

kaavaluonnoksessa asiallisesti saaneet suojelumerkinnät (sr5).

SRY/s7 tontin länsilaita on yhtenäistä ohjeellista rakennusalaa, joka mahdollistaisi esimer-

kiksi uudisrakentamisen kiinni suojeltujen rakennusten seiniin. Tämän länsilaidan osalta

Museovirasto pyytää tarkentamaan rakennusaloja niin, että ne ovat realistisia eivätkä vaa-

ranna suojeltuja rakennuksia.



17

Kaakkoiskulman kerrostalotontin kaavamerkintä (AL) mahdollistaa käytännössä melko kor-

kean, viisikerroksisen rakennuksen (4krs + asuttava ullakkokerros). On huomioitava, että

kulmaus on se kohta, josta avautuvat näkymät kaupungista Seminaarinmäelle, että päin-

vastoin. Paikalle sijoitettavan rakennuksen tulee olla sekä massoittelultaan, materiaaleiltaan

että yksityiskohdiltaan korkealuokkaista rakentamista, joka soveltuu ympäristöönsä. Tontin

kaavamääräyksen tulisi sisältää ohjaavuutta, joka varmistaa rakentamisen sopivuuden ym-

päristöön.

Kaavakartasta puutuu merkintä alueen kuulumisesta valtakunnallisesti merkittävään raken-

nettuun kulttuuriympäristöön (RKY2009).

Kaavaan yhteyteen on valmisteilla rakennustapaohjeisto, joka tulee selostuksen mukaan

olemaan sitova. Museovirasto pitää hyvänä menettelyä, jossa myös

rakennustapaohjeistosta pyydetään lausunto ennen kaavan hyväksymistä.

Kaavoittajan vastine
Alueen rakennusperintölailla suojeltuja rakennuksia koskeva suojelumääräys on muutettu

Museoviraston toivomaan muotoon. Tontin 261-4 rakennusaloja on tarkistettu Museoviras-

ton toivomalla tavalla, siten, että uudisrakentamisen mahdollistava rakennusalat on irrotettu

suojeltujen rakennusten rakennusaloista.

Kaakkoiskulman kerrostalotontin suunnittelua on jatkettu. Rakennuksen sijaintia on muutet-

tu niin, että se avaa paremmin näkymiä kaupungilta Seminaarinmäelle ja myös Seminaa-

rinmäeltä Keskuspuiston suuntaan. Kaavakartan ja rakentamistapaohjeiden määräyksiä on

tarkennettu niin, että alueen laatutavoitteet voidaan paremmin turvata.

Kaavaan on lisätty yleismääräys, jonka mukaan Seminaarinmäki on valtakunnallisesti mer-

kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristön arvojen, kuten arvorakennusten ja

puutarhan erityisyyden tunnistaminen ja säilyttäminen tulee olla kaiken suunnittelun ja ra-

kentamisen lähtökohtana. Aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee pyytää

museoviranomaisen lausunto.
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ELY-keskus
Kulttuuriympäristö

Suunnittelualue on pääosin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä

(RKY), mikä ilmenee kaavaselostuksesta, muttei kaavakartalta. Jatkosuunnittelussa mer-

kintöjä tulee tältä osin täydentää.

ELY-keskus toteaa, että osa alueen rakennuksista on suojeltu lailla rakennusperinnön suo-

jelemisesta. Suojeluprosessin myötä kyseisten rakennusten suojelun välineeksi on ratkaistu

suojelu erityislailla. Muiden alueen rakennusten suojelu tulee käsitellyksi asemakaavan

päivityksessä, eikä se seikka, ettei alueen kaikkia rakennuksia ole erityislailla suojeltu, tar-

koita etteikö niillä voisi olla suojelun tarvetta. Esimerkiksi Teknika-rakennuksen ulkoasulla

todettiin olevan suojelun tarvetta, mikä voidaan käsitellä asemakaavalla. Puutarharakennus

oli jo ennestään asemakaavassa suojeltu, joten sen osalta kaavasuojelu todettiin riittäväksi.

Kaavahanketta varten on vuonna 2020 tehty rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvi-

tys, jonka perusteella kaavaluonnoksessa on uutena kohteena merkitty suojeltavaksi Tek-

nika -rakennus. ELY-keskus näkee hyvänä inventoinnin laadinnan ja Teknika-rakennuksen

suojelun tarpeellisena ja selkeästi perusteltuna ratkaisuna. Suojelumerkintöjä on ELY-

keskuksen näkemyksen mukaan vielä tarpeen täydentää sr-merkinnän (tuulimylly) puuttu-

van kaavamääräystekstin osalta ja srs-merkinnän osalta siten, että määräyksiin liitetään

viittaus suojelupäätökseen ja maininta, että suojelumääräykset käyvät ilmi suojelupäätök-

sestä sekä lausuntopyyntövelvoite museovirastolta. Lain nimi tulee korjata (laki rakennus-

perinnön suojelemisesta). Uuden rakentamisen rakennusaloja ei tule ulottaa kiinni suojelta-

viin rakennuksiin.

Uudisrakentamisen osalta ELY-keskus näkee tarpeellisena sen tarkemman ohjaamisen.

Rakennusalat ovat varsin laajoja eikä kaavaluonnoksen mahdollistama uudisrakentamisen

määrä ilmene selkeästi kaavakartalta. Myös pysäköintiä olisi tarpeen ohjata tarkemmin.

Lisäksi ELY-keskus kiinnittää huomiota kaavaluonnoksen mahdollistamiin rakennusten kor-

keuksiin. Korkeusasemat on esitetty voimassa olevasta kaavasta poiketen rakennuksen

julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimpinä korkeusasemina. Voimassa olevassa

kaavassa on vastaavat luvut, mutta ne ilmaisevat rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan

korkeusasemia. Tämä mahdollistaa siten voimassa olevaa kaavaa korkeamman rakentami-

sen. ELY-keskus esittää merkintöjen muuttamista näiltä osin vastaamaan voimassa olevaa

kaavaa.
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Ruokalarakennuksen korvaamista uudisrakennuksella ELY-keskus pitää sinänsä mahdolli-

sena, mutta esittää vielä uudisrakentamisen sijoittelun ja rakentamisen korkeuden tarkem-

paa tutkimista. Kulma on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja näkymiä ja niiden säilyttämis-

mahdollisuuksia Seminaarinmäen suuntaan on syytä arvioida.

ELY-keskus näkee tarpeellisena lisätä kaavan havainnollistamista useammilla kuvaistutuk-

silla ja tutkimalla havainnepiirroksilla lisärakentamisen sijoitteluvaihtoehtoja. ELY-keskus

näkee tarpeellisena myös rakentamistapaohjeiden laajentamisen koko suunnittelualueen

kattaviksi ja niiden pääkohtien lisäämisen asemakaavan yleismääräyksiin. Yleismääräyksiin

olisi hyvä sisällyttää mm. aitaamista koskevia määräyksiä. Meluaidan sopeutumista ympä-

ristöön on tarpeen tarkastella.

Seminaarin puutarha-alueen osalta ELY-keskus näkisi hyvänä selvittää, onko alueesta, sen

historiasta ja jäsentelystä saatavilla vielä tarkempia tietoja, joiden pohjalta aluetta koskevia

määräyksiä voitaisiin vielä tarkentaa. Lisäksi on syytä ottaa huomioon alueen suojaaminen

mahdollisten rakennustoimien aikana. Kulttuurikasviselvityksen tulokset ja päätelmät sekä

lajikohtaiset hoitosuositukset on syytä ottaa huomioon. Erityisesti sahalinintatar-vieraslajin

poisto on suositeltavaa (kansallisella lajilistalla). Myös isopiiskun leviämisen estäminen on

tarpeellista, vaikka se ei vielä olekaan mukana kansallisella tai EU-listalla.

Melu

ELY-keskus pitää tehtyä meluselvitystä tarpeellisena. Suunnitellun uuden asuinliiketalon

parvekelasituksen ja ulko-oleskelualueiden melusuojauksen osalta kaavamääräyksien li-

säämistä tulisi harkita.

Kävely ja pyöräily

Keskustamaisilla alueilla, joilla on paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, tulisi asemakaavoissa

esittää myös pyöräpysäköinnin rakentamisvelvoite autopaikkojen määrän lisäksi: Väylävi-

raston ohjeita 18/2020: Pyöräliikenteen suunnittelu, s.194

(https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf ). Pyörä-

pysäköinnin sijoittelulla tontilla vaikutetaan suuresti pyöräilijöiden reitteihin. Pyöräpysäköin-

nin on hyvä sijaita lähellä sisäänkäyntiä ja sinne on liikenteen turvallisuuden kannalta edul-

lista suunnitella hyvät ja johdonmukaiset jk- ja pp-yhteydet, jotka risteävät autoliikenteen

kanssa mahdollisimman vähän.
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Seminaarinkadun ja Satamakadun risteyksessä kannattaa harkita, tulisiko katualueelle va-

rata AL-alueelta nykyistä enemmän tilaa jalankulku- ja pyöräteiden risteysjärjestelyjen pa-

rantamiseksi.

ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan muuta lausuttavaa. Tämä lausunto on tehty yhteis-

työssä luonnonsuojeluyksikön kanssa ja se sisältää myös ELY-keskuksen L-vastuualueen

lausunnon.

Kaavoittajan vastine
Monet ELY-keskuksen lausunnon kommentit ovat saman sisältöisiä Museoviraston ja Sata-

kuntaliiton lausuntojen kanssa. Kaavakartalla on nyt yleismääräys, jonka mukaan Seminaa-

rinmäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Yleismääräys jatkuu

varsinaisella määräysosalla (ks. vastine Museoviraston lausuntoon). Alueen rakennusperin-

tölailla suojeltuja rakennuksia koskeva suojelumääräys on muutettu Museoviraston toivo-

maan muotoon. Suojelumääräyksessä mainitaan nyt, että suojelu perustuu rakennusperin-

tölakiin ja että rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on pyydettävä Museoviraston

lausunto. Tuulimyllyn suojelumerkinnän selitys, joka kaavaluonnoksesta oli unohtunut, on

nyt lisätty kaavakartalle.

Kaavakartan rakennusaloja on tarkistettu, kuten Museoviraston lausuntoon annetussa vas-

tineessa todetaan. Tässä yhteydessä on myös selvitetty tontilla 261-4 käytetty rakennusoi-

keus ja siten saatu selville käyttämättömän rakennusoikeuden suuruus, joka on noin 3000

kem2. Havainnepiirroksessa on nyt kuvattu myös OKL:n käyttöön jäävän tontin mahdollista

lisärakentamista.

Autopysäköintiä koskien kaavassa on annettu selkeät määräykset, kuinka monta kerros-

alaneliömetriä tai asuntoa kohti on rakennettava yksi autopaikka. Lisäksi kaavakartalle on

osoitettu ohjeelliset pysäköimispaikat ja rakentamistapaohjeissa on ohjeistettu autopaikko-

jen rakentamista. Esimerkiksi tontin 261-4 käytön vaatimat autopaikat voidaan sijoittaa

asemakaavan havainnepiirroksessa osoitetun periaatteen mukaisesti. Asemakaavakartalla

autopaikkojen sijoittamista rajoittaa erityisesti. s6-merkintä (Suojeltava alueen osa, jonka

luonne Seminaarin puutarhana tulee säilyttää).

Asemakaavaan on lisätty pyöräpysäköintiä koskevat määräykset. Vaadittavien pyöräpaik-

kojen lukumäärä määräytyy tonttikohtaisesti kerrosalan, asuinkerrosalan, oppilas- ja työnte-

kijämäärän mukaan. Seminaarinkadun ja Satamakadun risteyksessä on aluepalveluiden
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kanssa käydyn keskustelun pohjalta tontin kulmaa viistetty, jotta katualueelle jää enemmän

tilaa kevyen liikenteen järjestelyille.

Kaakkoisnurkan kerrostalon sijoitusvaihtoehtoja on tutkittu ja havainnollistettu tarkemmin.

Suunnittelua on muutoinkin viety eteenpäin osaavan konsultin voimin. Suunnittelun myötä

ovat kaavamääräykset tarkentuneet ja tonttirajat muuttuneet. Kulmaukseen suunniteltu ker-

rostalo on siirretty Satamakadun varteen. Rakennus jakautuu kahdeksi osaksi, jotka si-

säänvedetyn nivelosan kautta liittyvät yhdeksi massaksi. Seminaarinmäelle johtava jalan-

kulkuyhteys voidaan ohjata korttelin kaakkoiskulmaan ja näkymät Seminaarinmäelle avau-

tuvat luonnosvaiheen versiota paremmin.

Rakentamisen korkeutta määritteleviä kaavamääräyksiä on niin ikään tarkennettu ELY-

keskuksen toivomaan suuntaan.

Rakentamistapaohjeet on laajennettu koko kaava-aluetta kattaviksi, kuten ELY-keskus toi-

voi. Asemakaavamerkinnällä (ek) määrätään, että alueella on noudatettava liitteenä olevia

rakentamistapaohjeita. Rakentamistapaohjeet käyvät läpi samat päätöksentekovaiheet kuin

asemakaavan muutos ja rakennusvalvonta valvoo sen määräyksien noudattamista. Raken-

tamistapaohjeet myös löytyvät aikanaan kaupungin nettisivuilta. Koska rakentamistapaoh-

jeen määräykset ovat sitovia, rakentamistapaohjeiden tuomista kaavakartalle ei ole nähty

tarpeellisena. Näin myös parannetaan kaavakartan selkeyttä ja luettavuutta. Rakentamista-

paohjeisiin on kirjattu mm. aitaamista koskevat määräykset.

Asemakaavatyötä varten on laadittu rakennusinventointiin liittyvä kulttuuriympäristöselvitys

ja erillinen kulttuurikasvillisuusselvitys Seminaarin puutarhaa koskien. Säilyneelle Seminaa-

rin puutarha-alueelle ei esitetä uutta rakentamista. Kaavoitus katsoo, että tältä osin tehdyt

selvitykset ovat riittävät ja niiden avulla voidaan varmistaa, että puutarhan keskeiset arvot

eivät asemakaavan muutoksen myötä vaarannu. Vieraslajien poistamisesta on kirjoitettu

maininta laajennettuihin rakentamistapaohjeisiin.

Kaakkoiskulman kerrostalosuunnitelmien muuttumisen myötä on myös alueelle laadittu

meluselvitys päivitetty. Meluselvityksen päivitys osoittaa mm., että oleskelupihaa suojaavaa

meluaitaa ei tarvita, kun oleskelupiha sijoittuu asemakaavassa osoitettuun paikkaan.
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Satakuntaliitto
Satakuntaliitto toteaa, että Rauman Seminaarimäen asemakaavan muutos on pääosin Sa-

takunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ja alueella voimassa ole-

van oikeusvaikutteisen Rauman keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Rauman

Seminaarinmäen asemakaavahanketta voidaan pitää merkittävänä suunnittelualueen sijoit-

tuessa poikkeuksellisen arvokkaaseen ympäristöön.

Rauman seminaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja sen

välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös muita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti mer-

kittäviä kulttuuriympäristöjä. Rauman seminaarin alue on osoitettu maakunnallisesti merkit-

täväksi kulttuuriympäristöksi Karjalankadun varrella RKY-aluetta laajemmalla rajauksella

(kh) sisältäen myös kiinteistön osoitteessa Karjalankatu 16.

Satakuntaliitto pitää kaavan suojelumerkintöjä pääosin hyvinä. Teknika-rakennuksen suoje-

lu turvaa alueen ajallisesti monikerroksisen rakennuskannan säilymisen myös modernin

rakennusperinnön osalta ja toteuttaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteita Semi-

naarinmäen aluerajauksen osalta.

Satakuntaliitto esittää, että sr5-kaavamääräykseen lisätään maininta siitä, että merkittäviin

muutoksiin ryhdyttäessä tulee ottaa yhteyttä Satakunnan Museoon. Satakuntaliitto huo-

mauttaa lisäksi, että srs-kaavamääräyksessä rakennussuojelulaki tulee vaihtaa rakennus-

perintölaiksi ja kaavamääräykseen tulee lisätä maininta, että korjaus- ja muutostöitä suunni-

teltaessa on oltava yhteydessä Museovirastoon. Kaavamääräyksessä tulee viitata raken-

nussuojelupäätökseen.

Rauman seminaarin puutarha on vanhin ja viimeinen edelleen käytössä oleva seminaari-

puutarha Suomessa. Puutarhan historiaa on käsitelty Rauman seminaarin rakennusinven-

toinnissa ja alueen kasvillisuutta Seminaarinmäen kulttuurikasvillisuusselvityksessä, jossa

on annettu myös joitain hoitosuosituksia. Satakuntaliitto esittää harkittavaksi vielä puutar-

han historialliset arvot huomioivaa, koko alueen kattavaa hoitosuunnitelmaa. Satakuntaliitto

pitää puutarha-alueelle osoitettua kaavamääräystä ”Suojeltava alueen osa, jonka luonne

Seminaarin puutarhana tulee säilyttää” hyvänä.

Kaavaluonnoksessa on osoitettu uutta rakennusoikeutta kiinni suojeltuihin rakennuksiin.

Satakuntaliitto katsoo, että jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa jäljellä olevan rakennusoi-

keuden määrää ja sijoittumista alueella tarkemmin eikä uutta rakentamista tule osoittaa
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kiinni suojeltuihin rakennuksiin. Uudisrakentamista on tarpeen havainnollistaa massojen ja

toimintojen näkökulmasta huomioiden mm. pysäköintialueet ja leikkikentät. Rakentamista-

paohjeen tulee koskea koko alueen uutta rakennuskantaa.

Alueen kaakkoisnurkkaan suunniteltu kerrostalo sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä

paikalla. Satakuntaliitto esittää, että jatkosuunnittelussa tulee vielä tarkastella kerrostalon

korkeutta ja sen vaikutusta maisemaan. Satakuntaliitto muistuttaa Satakunnan vaihemaa-

kuntakaavan 2 valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä koskevasta määräyksestä,

jonka mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen

kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen

säilymistä. Satakuntaliitto esittää vielä yleisiin määräyksiin lisättäväksi mainintaa siitä, että

Seminaarinmäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY).

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1

ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 perusteella muuta lausuttavaa.

Kaavoittajan vastine
Rakennusten suojelumerkinnät vastaavat nyt Museoviraston lausunnossaan antamaa esi-

tystä ja ovat siten tarkentuneet Satakuntaliiton toivomaan suuntaan. Myös yleismää-

räykseksi on lisätty maininta, että Seminaarinmäki on valtakunnallisesti merkittävä raken-

nettu kulttuuriympäristö sen sisältöä tarkentavine määräyksineen.

Seminaarin puutarhan hoitosuunnitelman laatiminen on varmasti paikallaan, mutta kaavoi-

tuksen näkemyksen mukaan tehtävä kuuluu ennen muuta kiinteistön omistajan ja käyttäjän

vastuulle. Asemakaavan yhteydessä ei erillistä hoitosuunnitelmaa ole laadittu, rakentamis-

tapaohjeissa on kuitenkin asiasta maininta.

Kaavavalmistelun lähtökohtana on ollut, että koko kaava-alueen rakennusoikeus ei merkit-

tävästi muutu. Rakennusalojen rajoja on muutettu ja ne osoittavat nyt aiempaa tarkemmin

mihin mahdollinen lisärakentaminen on tontilla 261-4 tehtävä. Havainnepiirroksessa on li-

säksi nyt myös osoitettu Seminaaritontin lisärakentaminen.

Kaakkoisnurkan kerrostalon suunnittelua on jatkettu. Arkkitehtitoimisto Oopeaa on laatinut

kerrostalosta luonnossuunnitelman. Suunnittelun yhteydessä on myös tarkasteltu uudelleen

ja tarkemmin kerrostalon korkeutta ja sen vaikutuksia maisemaan.
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Rakentamistapaohjeet on nyt ehdotusvaiheeseen siirryttäessä laadittu koko kaava-aluetta

koskeviksi. Samalla myös kaakkoisnurkan kerrostaloa koskevia rakentamistapaohjeita on

täydennetty ja tarkennettu.

Ympäristö- ja lupalautakunta
Lautakunta toteaa lausuntonaan, että rakentamistapaohjeissa tulisi tarkemmin ohjata julki-

sivusuunnittelua alueelle tavoitellun laatutason varmistamiseksi. Kaavamateriaalin ohessa

ollut havainnekuva ei ympäristö- ja lupalautakunnan mielestä vastaa ympäristön kaupunki-

kuvallisia vaatimuksia.

Kaavoittajan vastine
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmauk-

seen sijoittuvan kerrostalon suunnittelua jatkettu arkkitehtitoimisto Oopeaa:n avulla. Raken-

nus sijoittuu nyt toisin mahdollistaen Seminaarinmäen avautumisen paremmin kaupunki-

maisemaan.

Julkisivusuunnittelua on niin ikään tarkennettu, mikä on mahdollistanut rakentamistapaoh-

jeiden tarkemmat määräykset. Julkisivumateriaaliksi on nyt määrätty puuverhous ja katto-

materiaaliksi konesaumattu pelti. Kattokaltevuuden tulee olla 35-40 astetta. Rakennusmas-

san tulee myös jakautua selkeästi kahteen eri osaan. Rakentamistapaohjeita on myös muil-

ta osin täydennetty. Rakentamistapaohjeet ovat asemakaavan selostuksen liitteenä.

Kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeiden yhteistavoitteena on turvata kerrostalon laa-

dukas toteutus kaupunkikuvaan soveltuvalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan poista tulevan

pääsuunnittelijan vastuuta rakennuksen arkkitehtonisen ilmeen luomisessa, joka koostuu

lukuisista yksityiskohdista.

Tekninen valiokunta
Teknisen valiokunnan lausunto koostuu aluepalveluiden sekä kiinteistö- ja mittaustoimen

valmistelutekstistä ja valiokunnan äänestystuloksena antamasta lausunnosta.

Aluepalvelut

Aluepalvelut on ollut mukana asemakaavamuutoksen laatimistyössä. Seminaarinmäen

asemakaavamuutosalue kytkeytyy olemassa olevaan katuverkkoon, eikä alueelle ole tulos-

sa uusia katuja. Asemakaavamuutosaluetta ympäröivät nykyiset liikenneyhteydet säilyvät ja

uusille muodostettaville kiinteistöille osoitetaan kulku nykyisen katuverkon olemassa olevien

liittymien kautta. Korttelialueen sisäiset liikennejärjestelyt ovat kiinteistönomistajan vastuul-
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la, eikä asemakaavamuutoksessa ole esitetty asioita, jotka estävät liikennejärjestelyjen tur-

vallisen toteuttamisen.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita asemakaavamuutosalueen ympäröivällä katuverkolla voi-

daan parantaa Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmauksessa, valo-ohjatussa risteyk-

sessä varaamalla muodostettavasta AL-tontista muutaman neliön suuruinen ala katualu-

eeksi. Näin saadaan kevyen liikenteen väylille tilaa, parannetaan näkemiä ja liikenneturval-

lisuutta valo-ohjatussa risteyksessä.

Kiinteistö ja mittaustoimi

Seminaarinmäen kaavamuutos edellyttää kiinteistö- ja mittaustoimelta tonttijaon muuttamis-

ta, tonttien lohkomista sekä maakauppavalmistelua. Kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 584

tehnyt periaatepäätöksen Seminaarinmäen eräiden rakennusten ostamisesta noin 700.000

euron hinnalla ja niihin liittyvien tonttien ostamisesta. Em. kiinteistökaupat vaatinevat lisä-

määrärahan osoittamisen valtuuston päätöksen kautta. Kiinteistö- ja kaavateknisistä sei-

koista kiinteistö- ja mittaustoimi on esittänyt kaavoitusyksikölle huomioita jo aiemmin ja yh-

teistyötä jatketaan kaavaprosessin edetessä.

Teknisen valiokunnan päätökseksi tuli varapuheenjohtaja Rainer Lehden tekemä muutos-

ehdotus äänin 7-2.

Tekninen valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut asiat. Lisäksi tekninen

valiokunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Seminaarinmäen kaavaluonnoksesta

poistetaan varaus liike-asuinkerrostalolle ja aluetta pyritään hyödyntämään muilla keinoin.

Kaavoittajan vastine
Liike- ja asuinrakennukselle osoitettu kiinteistö kerrostaloineen on saanut kritiikkiä useam-

masta eri lähteestä. Kaavavalmistelussa kritiikki on otettu huomioon tarkentamalla alueen

suunnittelua. Kiinteistörajoja ja suunnitellun kerrostalon paikkaa on muutettu siten, että Se-

minaarinmäki opetuspuutarhoineen avautuu näkymässä paremmin Keskuspuiston suun-

taan. Nyt myös seminaarinmäelle johtava jalankulkuyhteys on suunnattu korttelin kulmauk-

seen suoraan Keskuspuiston suuntaan.

Arkkitehtitoimisto Oopeaalta on tilattu ja saatu tarkemmat suunnitelmat miltä uusi kerrostalo

voisi näyttää ja rakentamistapaohjeita on tarkennettu vastaamaan uusia suunnitelmia. Va-
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rausta liike-asuinkerrostalolle ei asemakaavaehdotuksessa kuitenkaan ole poistettu Tekni-

sen valiokunnan esittämällä tavalla.

Aluepalveluiden esittämä katualueen pieni laajennus on tehty Satamakadun ja Seminaarin-

kadun kulmauksessa.

Sivistysvaliokunta
Valiokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Seminaarinmäki on kulttuurihistoriallisesti

Suomessa ainulaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät arvokkaalla tavalla pitkä historia,

arvokas rakennuskanta, uniikki opetuspuutarha ja tämän päivän moderni yliopistokoulutus

sekä perusopetus ja varhaiskasvatus. Tätä kokonaisuutta tulee vaalia kaikin tavoin. Alueen

pysyminen elinvoimaisena ja Turun yliopiston aktiivisessa koulu- opiskelu- ja tutkimuskäy-

tössä on Raumalle tärkeää. Tyhjillään tai nykyisellään käyttökelvottomassa kunnossa olevat

kiinteistöt eivät kuitenkaan palvele ketään ja niiden osalta on perusteltua etsiä ja mahdollis-

taa uusia toimintoja asemakaavamuutoksella. Asemakaavamuutos tulee kuitenkin toteuttaa

siten, että alueen kulttuurihistorialliset arvot ovat keskiössä, opetuspuutarhan olemassaolo

ja toiminta nykyisellään turvataan ja muutosten mahdolliset negatiiviset vaikutukset alueen

nykyisiin käyttäjiin minimoidaan. Lisäksi mahdollisen uudisrakennuksen osalta on huolehdit-

tava siitä, että se kooltaan ja ulkoasultaan soveltuu Seminaarimäen kokonaisuuteen.

Kaavoittajan vastine
Sivistysvaliokunnan lausunnossaan toteamat alueen arvot ja merkitys ovat olleet lähtökoh-

tina myös asemakaavan valmistelussa. Alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen

on ollut keskeisesti esillä myös viranomaisilta saaduissa lausunnoissa.

Kaakkoiskulman uudisrakentamisen sopeutumista Seminaarinmäen kokonaisuuteen on

parannettu uusien suunnitelmien myötä, josta on tarkemmin kerrottu mm. muiden vastinei-

den yhteydessä.

Puutarharakennuksen pysäköintialue pitää asemakaavan mahdollistaman lisärakentamisen

myötä järjestää uudelleen. Lisäksi purettavan ruokalarakennuksen kohdalla tulee piha ra-

kentaa ja istuttaa sijaintinsa vaatimalla tavalla. Muilta osin asemakaavan muutoksella on

vain vähäisiä vaikutuksia opetuspuutarhan toimintaan.
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Terveydensuojeluviranomainen
Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomaisella ei ole lausuttavaa Seminaarimäen

(AK:02-320) asemakaavan luonnoksesta.

Kaavoittajan vastine
Ei kommentoitavaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tukesilla ei ole kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla huomautettavaa lausuntopyyn-

nöstä. Lähimmät vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset sijaitse-

vat sen verran etäällä kaava-alueen asuinrakennuksista (yli 1 km), etteivät ne Tukesin käy-

tettävissä olevien tietojen perusteella aiheuta sellaista vaaraa, joka estäisi muutoksen.

Kaavoittajan vastine
Ei kommentoitavaa.

Satakunnan pelastuslaitos
Asemakaavaehdotuksessa olevien kiinteistöjen pelastusteihin on kiinnitettävä erityistä

huomiota suunnittelemalla rakennuslupavaiheessa pelastustiet kokonaisuutena siten, että

varmistetaan ensihoito- ja pelastusyksikköjen pääsy sekä uusille että alueeseen liittyville

olemassa oleville kiinteistöille.

Erityisesti korkeissa rakennuksissa on pelastustoimintaa helpottavat laitteet suunniteltava

siten, että pelastus- ja sammutustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa kiinteistön omilla

järjestelmillä.

Toteuttamisvaiheessa alueelle tulee huomioida pelastustoimen tarpeet, kuten sammutus-

veden saanti.

Pelastuslaitoksella ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksesta.

Kaavoittajan vastine
Kaavoitus on keskustellut Satakunnan Pelastuslaitoksen aluepalopäällikön kanssa uuden

kerrostalotontin (261-7) pelastustiejärjestelyistä. Kaavakarttaan on kerrostalotontille lisätty

aluevarausmerkintä pelastustielle (pel). Tonttia 261-4 koskien on rakentamistapaohjeisiin
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kirjattu määräys, että tontin järjestelyssä tulee huolehtia korttelin sisäisen liikenteen turvalli-

suudesta ja tarpeellisten pelastustieyhteyksien säilymisestä.

Hankesuunnittelu- ja toteutusvaiheessa pääsuunnittelijan tehtävänä on selvittää viran-

omaisvaatimukset mm. pelastuslaitoksen kanssa. Tällöin varmistetaan riittävät ratkaisut

mm. paloturvallisuuteen liittyen.

Rauman Energia
Rauman Energialla / Rauman Energia Sähköverkolla ei lausuttavaa Seminaarinmäen

(AK:02-320) asemakaavan luonnoksesta.

Kaavoittajan vastine
Ei kommentoitavaa.

DNA
Kiinteistöllä on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita rakennusten väleillä, joiden sijainti

tulisi huomioida asemakaavamuutoksessa. ET2- kortteliin säilytettävä kaapelireitti mahdolli-

sille telekaapelilaajennuksille Seminaarinkadun puolelta. Jos asemakaavamuutoksessa

olevien DNA:n omistamien telekaapelien sijaintia ei voida säilyttää, tulee niille osoittaa uusi

korvaava sijainti.

Kaavoittajan vastine
Asemakaavassa on telekaapeliverkosto huomioitu osoittamalla alueella sijaitsevalle Teleta-

lolle oma ET2-tontti.
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3. Ehdotusvaihe

3.1  Ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Asemakaavamuutoksen ehdotus ja rakentamistapaohjeet (AK 02-320) olivat nähtävillä

16.9.– 21.10.2021 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja kaavoi-

tuksen nettisivuilla osoitteessa www.rauma.fi/02-320-seminaarinmaki/.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kolme muistutusta: kampusrauha -nettiadressi,

jonka oli käynyt allekirjoittamassa 2088 henkilöä, Myllymäen Kilta ry:n muistutus sekä kah-

den arkkitehdin yhteismuistutus.

Asemakaavamuutoksen ehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-

keskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta, Suomen Yliopistokiinteistö Oy:ltä, Turun

yliopistolta. Turun yliopisto totesi, että sillä ei ole lausuttavaa Seminaarimäen asemakaa-

vamuutoksen ehdotusvaiheesta. Muilta pyydetyiltä taholta saatiin lausunto.

3.2 Tiivistelmä ehdotusvaiheen muistutuksista ja kaavoittajan vastineet

Muistutus 1, Kampusrauha-adressi
Seuraavana on lainattu adressia ja sen saatekirjettä keskeisin osin:

”Kampusrauha -adressin luovuttaminen Seminaarinmäen asemakaavamuutoksen
valmistelijoille ja päätöksentekijöille

Turun yliopiston Rauman kampuksella opettajaksi opiskelevien ainejärjestö Opekas ry yh-

dessä muiden kampuksen ainejärjestöjen, Turun ylioppilaskunnan ja perinneyhdistys Myl-

lymäen killan kanssa ovat keränneet adressin koskien Rauman Seminaarinmäen asema-

kaavamuutosta (02-320) ja siihen liittyvää kampuksen asuttamista koskien. Adressin laatijat

vaativat, että Seminaarinmäen kaiken ikäisille oppijoille tulee tulevaisuudessakin turvata

rauha toteuttaa heille annettua tehtävää - luoda uuttaja laaja-alaista osaamista yhteiskun-

taan. Seminaarinmäen pieni kampusalue on koti tuhansien ihmisten osaamiselle ja tulevai-

suudelle, joten sen kampusrauha halutaan säilyttää.

Tämän saatekirjeen liitteenä luovutamme listan adressin allekirjoittaneista Rauman kau-

pungin kaavoitusjaostolle ja kaupunginvaltuustolle. Adressi on ollut allekirjoitettavissa 28.9.

http://www.rauma.fi/02-320-seminaarinmaki/
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- 21.10.2021 (kello 12.15) välisenä aikana Adressit.com -palvelussa ja siihen on kerätty

2088 allekirjoitusta. Allekirjoittajien henkilöllisyys on vahvistettu palvelun kautta lähetetyllä

sähköpostilinkillä. Adressi on Iuettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä ja tämän

saatekirjeen paperisena liitteenä.

Adressi: https://lwww.adressit.com/kampusrauha

Me tämän adressin laatijat ja allekirjoittajat vetoamme Rauman kaupungin päättäjiin ainut-

laatuisen Seminaarinmäen säilyttämiseksi täysimääräisesti opetuksen, kulttuurin ja sivistyk-

sen piirissä. Kaavoitusprosessin osana suunnitelluilla muutoksilla on merkittäviä lyhyen ja

pitkän aikavälin vaikutuksia alueen suurimpaan päivittäiseen käyttäjäkuntaan sekä koko

oppijoiden yhteisöön kampuksella: näiden haitallisten vaikutusten kumoaminen myöhem-

mällä päätöksenteolla on hyvin todennäköisesti liian myöhäistä.”

”Rauman Seminaarinmäki säilytettävä yhtenäisenä kampusalueena – ei asuntotuo-
tantoa mäelle
Turun yliopiston Rauman kampuksella opettajaksi opiskelevien ainejärjestö Opekas ry yh-

dessä muiden kampuksen ainejärjestöjen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja perinneyh-

distys Myllymäen killan kanssa vaativat, että Seminaarinmäen kaiken ikäisille oppijoille tu-

lee tulevaisuudessakin turvata rauha toteuttaa heille annettua tehtävää – luoda uutta ja

laaja-alaista osaamista yhteiskuntaan. Vaikka yhteiskunnallisen toimintaympäristön tarpeet

muuttuvatkin alati voimakkaasti, inhimillisen kasvun, oppimisen ja ihmisen perustarpeet

eivät ole oleellisesti muuttuneet – kehitys vaatii tilaa ja aikaa. Seminaarinmäen pieni kam-

pusalue on koti tuhansien ihmisten osaamiselle ja tulevaisuudelle, joten säilytetään sen

kampusrauha!

Rauman kaupunki ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy edistävät tiivisti Seminaarinmäelle Ku-

linarium-rakennuksen tilalle rakennettavaa uutta kerrostaloa sekä Johtola, Artika ja Paja –

rakennusten muuttamista asuinkäyttöön. Nämä rakennukset on poistettu Turun yliopiston

Rauman kampuksen käytöstä 2010-luvun aikana, minkä seurauksena opettajankoulutuslai-

tos on joutunut kerta toisensa jälkeen tiivistämään toimintaansa. Tämä Rauman kaupungin

ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n asemakaavamuutoksen (02-320) kautta ajettava muu-

tos ei turvaa raumalaisen opettajankoulutuksen sekä sen yhteistyötahojen Rauman Nor-

maalikoulun ja Pikku Norssin kasvu- ja kehittämismahdollisuuksia. Sillä lakais-

taan kasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin arvo rahakkaan maton alle.

https://lwww.adressit.com/kampusrauha
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Seminaarinmäki on toiminut satakuntalaisen osaamisen ja suomalaisen opettajankoulutuk-

sen kivijalkana jo 125 vuotta: alueen rajaaminen asemakaavamuutoksella ja uusilla liiken-

nejärjestelyillä asuinkäyttöön vaarantaa kampuksella tapahtuvan koulutuksen kehitys- ja

kasvumahdollisuudet, rikkoo kulttuurihistoriallisesti merkittävänä kampusalueena sekä

Suomen ainoan jäljellä olevan filiaalin että sen opetuspuutarhan yhtenäisyyden ja rikkoo

yliopistoyhteisön eetosta avoimena tiedon, tutkimuksen ja ihmisten kohtaamispaikkana.

Haluamme nykyisellään päivittäin noin 1600 ihmisestä huolehtivan kampusalueemme pal-

velevan tulevaisuudessa yhä suurempaa opiskelijoiden, kaupunkilaisten ja kansalaisten

yhteisöä – emme muuttaa sitä merkittävin osin asuttavaksi yksityisalueeksi. Seminaarinmä-

ellä tällä hetkellä tyhjänä olevat rakennukset tulisi ottaa uudelleen käyttöön kasvatuksen,

sivistyksen ja kulttuurin hyväksi kunnostamalla kiinteistöt sekä etsimällä näihin tiloihin tarvit-

taessa sopivat yhteistyökumppanit.”

Adressin allekirjoittaneilla on ollut mahdollisuus jättää omat terveisensä kommenttikenttään

ja monet ovat tätä mahdollisuutta käyttäneet. Kommentit on luettavissa nettisivulta

https://lwww.adressit.com/kampusrauha.

Vastine
Adressin allekirjoittaneita yhdistää huoli Rauman Seminaarin toimintamahdollisuuksien säi-

lymisestä Raumalla. Sama huoli on myös ollut nyt laadittavan asemakaavamuutoksen läh-

tökohtana. Rauman kaupunki pitää erittäin tärkeänä opettajankoulutuslaitoksen toiminnan

jatkumista Seminaarinmäellä.

Rauman kampuksella opettajaksi opiskelevien ainejärjestö Opekas ry:n, Suomen Ylipisto-

kiinteistöt Oy:n ja kaavoituksen edustajien sekä kaupunginhallituksen ja valtuuston puheen-

johtajien välinen keskustelutapaaminen järjestettiin 11.10.2021 etäyhteyksien avulla. Tilai-

suudessa käytiin hyvää ja selventävää keskustelua eri osapuolten välillä, joskaan yhteistä

näkemystä ei kaikilta osiltaan syntynyt.

Asemakaavan muutoksen lähtökohtatavoitteet on määritelty jo 4.12.2017 kaupunginhalli-

tuksen periaatepäätöksessä. Asemakaavan muutos toteuttaa näitä periaatepäätöksessä

kirjattuja tavoitteita, jotka myös vastaavat maanomistajan ja Turun yliopiston tavoitteita.

https://lwww.adressit.com/kampusrauha
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Muistutus 2, Myllymäen Kilta ry
”1. Rauman Seminaarinmäkeä kotipaikkanaan pitävä perinne-ja alumniyhdistys Myllymäen

Kilta ry on osallistumalla #kampusrauha-nimisen adressin laatineeseen työryhmään halun-

nut viestittää, että emme kannata yksityisasuntojen tuomista kuIttuurihistoriallisesti arvok-

kaaseen ympäristöön, joka Rauman keskustan osayleiskaavassa on merkitty julkisten pal-

velujen ja hallinnon alueeksi. Rauma luovutti alueen aikanaan koulutuksen käyttöön eikä

tätä periaatetta ole syytä muuttaa pienellä kampusalueella.

Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet adressiin Iaajasti allekirjoittamalla sen.

2. Kaavoitusprosessiin kuuluvaa sosiaalisten vaikutusten arviointia (SVA) ei mielestämme

ole tehty eikä kaavamuutoksen seurausten vaikutuksia Seminaarinmäen noin 1600 toimijan

toimintaedellytyksiin ole tutkittu tai otettu huomioon. Suurten yksityisalueiden perustaminen

asukkaille ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti alueella opiskelevien ja työskentelevien

mahdollisuuksiin toimia, liikkua ja opiskella Rauman kampuksella, joka on luokkahuoneiden

ulkopuolelle ulottuva toiminta- ja oppimisympäristö.

3. Asemakaavassa määritellyn, Seminaarinmäen tontin tehokkuusluvun osoittaman lisära-

kennusoikeuden mukaisen uudisrakennuksen alueena ei voida pitää Seminaarinmäen kent-

tää. Kaavamuutoshankkeen asiakirjoissa (Havainnepiirros, ehdotus, Rakentamistapaohjeet,

ehdotus sekä Selostus, ehdotus) lisärakentamista ehdotetaan kentän Iänsipäätyyn vaikka

tällä hetkellä ei olekaan suunnitelmia uudisrakennuksen sijoittamiseksi sinne. Kenttä on

vieressä toimivan Normaalikoulun yhtenäiskoulun sekä opettajankoulutuksen ja päiväkodin

toiminnan kannalta olennaisen tärkeä Iiikuntatuntien sekä välituntiliikunnan alue. Harjoitte-

lukoulun toimintaa vaikeutettaisiin merkittävästi uudisrakennuksella eikä tällaista voi hyväk-

syä.”

Vastine
Lainvoimaisen asemakaavan mukaan kaava-alue on kokonaisuudessaan rakennussuojelu-

aluetta, joka on tarkoitettu yleisiä rakennuksia varten (SRY). Asemakaavan muutosproses-

sin kautta voidaan alueen käyttötarkoitusta tarkastella uudelleen Turun yliopiston muuttu-

neen tilatarpeen myötä. Seminaarinmäestä lohkottavien SR-, AL- ja ET-tonttien pinta-ala on

yhteensä 9494 m2 (15%). Yliopiston käyttöön jäävän SRY-tontin pinta-alaksi jää 53015m2

(85%).
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Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu mm. asema-

kaavan kuulemismenettely. Vaikka koronavirustilanne on rajoittanut yleisötilaisuuksien pi-

tomahdollisuuksia, on kaikilla osallisilla ollut mahdollisuus mielipiteen ja/tai muistutuksen

jättämiseen kaavan eri vaiheissa. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa ei ole kyse erillises-

tä prosessista tai menetelmästä vaan se liittyy kiinteästi koko kaavaprosessiin ja sen osal-

listumis- ja vuorovaikutus menettelyyn. Huomautuksesta johtuen on päädytty täydentämään

asemakaavan selostusta sosiaalisten vaikutusten arviointia koskevalla osuudella.

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakennusala yleisiä rakennuksia varten osittain

nykyisen liikuntakentän päälle. Vaikka Turun ylipistolla ei nykyisellään ole näköpiirissä tar-

vetta lisärakentamiselle Raumalla, on asemakaavan syytä mahdollistaa toiminnan kehittä-

minen pitkällä aikavälillä Seminaarinmäen alueella. Todettakoon, että voimassa oleva ase-

makaava mahdollistaa koko kenttäalueen rakentamisen yleisiä rakennuksia varten.

Kentän käytön tulevaisuudesta ja tarpeesta vastaa ensisijaisesti alueen maanomistaja ja

haltija. Kenttä on luonnollisesti tärkeä osa koulun ja päiväkodin toimintaa.

Muistutus 3, kaksi arkkitehtia
Muistutuksen pääkohtia tiivistetyssä muodossa:

Nykyisin toiminnassa olevat rakennukset soveltuvat erinomaisesti yliopiston monipuoliseen

käyttöön. Käytössä olevien tilojen oppilasmitoitus on maksimissaan. Olemassa olevissa

rakennuksissa ei ole enää mahdollisuutta tehokkaampaan käyttöön. Mikäli oppilasmäärät

tulevaisuudessa kasvavat tilat käyvät pieniksi ja seinistä tulee kehityksen jarru.

Johtajan asunto ja Artika tulisi ehdottomasti pitää yliopiston toimintojen reservinä tuleville

tarpeille. Yliopiston mahdollisia kehitystarpeita, jotka voisivat sijaita Artikassa tai johtajan

asunnossa ovat esimerkiksi seuraavat:

- Suuri luentosali Artikan maantasokerrokseen. Salista olisi suora yhteys rakennusten

muodostamalle pääaukiolle.

- Artikan tai entisen johtajanasunnon kellaritiloihin saisi kunnolliset paloturvalliset arkis-
totilat.

- Tutkijantiloja voisi sijoittaa Artikan kellarikerrokseen ja johtajan asuntoon. Tutkimus-

toimintaa palvelevia kirjasto-, etäkoulutus- tms. tiloja voisi sijoittaa niin ikään johtajan

asuntoon suhteellisen helposti.

- Muita mahdollisia käyttötarkoituksia ovat taidekasvatus, opiskelijakahvila, liikuntatila,

atk-tekniikka ja museo.
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Jos Artika ja johtajanasunto myydään asunnoiksi, ei em. kehitys ole mahdollista.

Muistutus päättyy seuraaviin kommentteihin:

- Seminaarin vanhoja rakennuksia ei saa olla mahdollista muuttaa asunnoiksi.

- Johtajan asunnon pilkkominen pieniksi asunnoiksi/asuntolaksi on jo rakentamismää-

räystenkin perusteella mahdotonta. Rakennuksen hienoa sisäarkkitehtuuria ei saa

hävittää.

- Artikassa tilajakoa ei ole suojeltu. Artika on tällä hetkellä loivan katon johdosta hie-

man rujon näköinen, jyrkän kattomuodon palauttaminen tulee olla mahdollista.

- Kulinariumin kohdalla kaavaa ei ole tarvetta muuttaa noin radikaalisti. Paviljonkimai-

nen puistorakennus (kahvila, ruokala) sopisi Seminaarinpuiston nurkkaan paremmin

kuin kerrostalot. Uudisrakennukset muodostavat edelleen ison massan puiston kul-

maan ja ovat maisemassa hallitseva dominantti näkymässä Keskuspuistosta Semi-

naarinmäelle.

- Normaalikoulun keittiölaajennusta ei näy havainnekuvassa, ja se ulottuu asemakaa-

vakartassa rakennusalan ulkopuolelle. Tornin eteläpuolella on maisemalle merkittävä

mänty‚ joka havainnekuvassa on kaadettu. Siltä osin havainnekuvaa tulee tarkentaa.

- Seminaarinkadun liittymä on Seminaarin pääsisäänkäynti. Nyt kaavaluonnoksessa
Seminaaritorille on esitetty asuntojen autopaikkoja. Yhteiskäyttö asumisen kanssa

muuttaa, arvokkaan julkisen alueen luonnetta ja aiheuttaisi liittymään ongelmia.

Vastine
Muistutuksessa ideoidaan, miten olemassa olevia rakennuksia voitaisiin käyttää ylipiston

toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Samalla muistutuksessa muistutetaan, että jos

Artika ja johtajanasunto myydään asunnoiksi, ei yliopisto voi enää tilantarpeessaan niitä

hyödyntää.

Asemakaavamuutos mahdollistaa Artikaa, johtajanasuntoa ja pajaa varten muodostettaval-

la tontilla useita käyttötarkoituksia. Koska kyseessä on rakennussuojelualue (SR), tulee

käytön sopeutua suojelumääräyksiin. Tulevan suunnitteluratkaisun pitää siis käyttötarkoi-

tuksesta riippumatta ottaa huomioon Ympäristöministeriön Seminaarinmäkeä koskeva ra-

kennussuojelupäätös.

Kaavassa tulee osoittaa alueen vaatimat pysäköintipaikat. Uudet pysäköintipaikat on osoi-

tettu kohtiin, jossa niiden on arvioitu selvitysten ja viranomaisneuvotteluiden tuloksena vähi-

ten haittaavan kulttuuriympäristön maisemallista kokonaisuutta. Kaavaratkaisu ja siinä esi-
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tetyt uudet autopaikat eivät muuta Seminaarinkadun ajoneuvoliittymän luonnetta eikä mer-

kittävästi heikennä nykyisen liittymän liikenneturvallisuutta. Alueen sisäisillä liikennejärjeste-

lyillä voidaan parantaa kiinteistöjen liittymistä katuverkkoon ja näin ollen liittymien liikenne-

turvallisuutta.

Asemakaava-alueella maisemallisesti merkittävän puun kaataminen edellyttää rakennus-

valvonnasta hyväksyttyä maisematyölupaa. Havainnekuvaa ei ole piirretty sillä tarkkuudella

eikä sillä ole sellaista juridista merkitystä, että se määrittelisi tontilla säilytettävät puut. Tästä

huolimatta on havainnepiirrosta tarkennettu muistutuksessa toivotulla tavalla. Myös Nor-

maalikoulun keittiölaajennus on nyt teknisenä tarkistuksena osoitettu kaavakartalle raken-

nusalana.

3.3 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja kaavoittajan vastineet
Viranomaislausuntojen lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Turun yliopiston antamat

lausunnot on tässä yhteydessä myös käsitelty lausuntoina.

Museovirasto
”Kaavaan on tehty Museoviraston luonnosvaiheesta antaman lausunnon mukaisia muutok-

sia. Kaava-alueen länsireunan suurta rakennusalaa on pienennetty, mutta yhä kaavamer-

kintä sallii uudisrakentamisen kiinni rakennusperintölailla suojellun rakennuksen päätyyn.

Mikäli eri rakennusten väliin halutaan jättää mahdollisuus kulkuyhteydelle, voidaan se osoit-

taa koko seinäpinta-alaa pienempänä tai määräystekstinä.

Muutoin Museovirastolla ei ole huomautettavaa esitettyyn kaavaehdotukseen.”

Vastine
Kaavavalmistelussa on tehty yhteistyötä Museoviraston kanssa ja kaikki viraston esittämät

toivomukset on pyritty ottamaan huomioon.

Museoviraston lausunnossaan viittaamassa rakennusalan kohdassa harjoituskoulun laa-

jennus (1953) liittyy Normaalikouluun (1997). Normaalikoulu siis jo nykyisellään liittyy suo-

jeltuun rakennukseen. Lausunnon perusteella rakennusalojen yhtymäkohtaa on kaavakar-

tan teknisenä tarkistuksena supistettu nyt niin, että se vastaa ainoastaan rakentunutta tilan-

netta.
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Varsinais-Suomen ELY-keskus
Yleistä

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavahanke on kehittynyt luonnosvaiheen jälkeen

myönteiseen suuntaan ja ELY-keskuksen esittämiä näkemyksiä on huomioitu kaavaehdo-

tuksen laadinnassa. Liikenteen osalta ELY-keskuksella ei ole kaavaehdotuksesta enää

huomautettavaa. Lausuttavaa ELY-keskuksella on toimialansa osalta enää kulttuuriympä-

ristöstä.

Kulttuuriympäristö

ELY-keskus näkee hyvänä, että AL-korttelialueen sijaintia on muutettu kulttuuriympäristö ja

keskustan näköyhteys paremmin huomioon ottavaksi. Sen sijaan kaavaehdotuksen mah-

dollistamaa rakennuksen korkeutta ELY-keskus pitää edelleen liian suurena ja esittää sen

madaltamista. Mittakaavaa uudisrakennuksen korkeudelle tulee hakea Seminaarinmäen

puolelta katua, jossa korttelin vieressä ja vastapäätä on pienimittakaavaisempia rakennuk-

sia. Vastineessa todetun rakennuksen nivelosan tulisi ilmetä myös kaavakartalta.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myös suojelumääräykset ovat kehittyneet luonnos-

vaiheesta. Sr -merkintään vastineessa lisättäväksi todettu määräys puuttuu kuitenkin edel-

leen kaavakartalta ja ELY-keskus esittääkin sen lisäämistä. Srs-merkintää ELY-keskus esit-

tää täydennettäväksi viittauksella suojelupäätökseen ja sen suojelua koskeviin määräyksiin.

Myös yleismääräystä tulisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan täydentää olennaisimpien

suojelua koskevien kysymysten osalta

Lisäksi ELY-keskus huomauttaa, että selostuksen vaikutusten arviointia tulisi tarkistaa si-

ten, että harjoituskoulun laajennus todettaisiin rakennusperintölailla suojelluksi (s.51) eikä

asemakaava siltä osin siis laajenna suojeltujen rakennusten lukumäärää.

Vastine
ELY-keskus esittää lausunnossaan Satamakadun varrella osoitetun AL-tontin (261-7) uu-

disrakentamisen madaltamista ja että rakennuksen nivelosa tulisi myös ilmetä kaavakartal-

ta. Satamakadun vastakkaisella puolella on nyt matalahko puurakennus, voimassaoleva

asemakaava kuitenkin mahdollistaa viisikerroksisen asuinliikerakennuksen rakentamisen

tontille, kuten sen eteläpuolella olevalle tontille ns. Lokkitalo on rakennettu. Seminaarinka-

dun vastakkaisella puolella on niin ikään viisikerroksinen rakennus. Nyt käsiteltävän Semi-

naarinmäen kaavakartalla on määritelty tontin 261–7 rakennuksen julkisivupinnan ja vesika-
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ton ylimmäksi korkeusasemaksi +19,3. Käytännössä kaavamerkintä yhdessä rakentamista-

paoheen määrittelyn kanssa mahdollistaa osittain neljäkerroksisen ja osittain viisikerroksi-

sen talon rakentamisen uudelle tontille.

Rakentamistapaohjeissa määrätään, että tontilla 261-7 rakennuksen yhtenäinen julkisivu-

mitta on maksimissaan 22 metriä. Rakennuskokonaisuuden tulee koostua selkeästi kah-

desta erillisestä osasta / talosta. Rakennusosien / talojen välillä saa olla nivelosa, jonka

tulee olla katujulkisivuun nähden sisäänvedetty vähintään 3 metriä. Kaavakartan raken-

nusalassa ei kyseistä sisäänvetoa ole kuitenkaan osoitettu, koska se tarpeettomasti sitoisi

suunnitteluratkaisua. Riittää kun annetaan määräys, jonka mukaan selkeä nivelosa on teh-

tävä.

Asemakaavan srs1 määräys kuuluu seuraavasti: Rakennusperintölain nojalla suojeltu ra-

kennus. Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on pyydettävä Museoviraston lausunto.

Suojelumääräys on laadittu Museoviraston esityksen mukaisesti. Lisäksi kaava-alueen tont-

teja koskee ek-määräys, jonka mukaan merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava

liitteenä olevia rakentamistapaohjeita. Rakentamistapaohjeissa puolestaan viitataan Ympä-

ristöministeriön Seminaarinmäkeä koskevaan rakennussuojelupäätökseen (YM6/531/2016)

ja niissä siteerataan kyseistä päätöstä kulloistakin tonttia koskevin osin. Rakentamistapaoh-

jeista siis ilmenee rakennuksia koskevat suojeluvaatimukset ja myös pihapiirin rakentamista

koskevat määräykset. Kaavakartalla on myös muita mm. Seminaarin puutarhan säilyttämi-

seen tähtääviä määräyksiä. Suojelua koskevien kysymysten lisääminen yleismääräykseen

lisäisi kaavamääräysten päällekkäisyyttä ja vaikeuttaisi niiden tulkintaa.

Pyhärannasta seminaarinmäelle siirretty tuulimylly on osoitettu suojelluksi rakennukseksi

sr-merkinnällä ja sen selitys kyllä löytyy kaavakartan kaavamääräyslistalta. Asemakaava-

selostuksen vaikutustenarviointi osuutta on muutettu ELY-keskuksen toivomalla tavalla:

harjoituskoulun laajennus todetaan nyt myös vaikutustenarvioinnissa rakennusperintölailla

suojelluksi.

Satakuntaliitto
Satakuntaliiton luonnosvaiheen lausunnossa esittämiä kaavan suojelumääräyksiin liittyviä

täsmentämis- ja täydentämisehdotuksia on ehdotusvaiheen aineistoon tehdyissä muutok-

sissa huomioitu riittävällä tavalla. Rauman seminaarin puutarhan arvojen säilymisen edelly-

tyksiä parantaa kaavaluonnoksessa jo mukana olleiden /s7 sekä s6 suojelumääräyksiä täy-
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dentävä yleisiin määräyksiin tehty lisäys puutarhan erityisyyden tunnistamisesta osana

suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtia.

Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista järjestetyssä viranomaisneuvottelussa

18.8.2021 Satakuntaliitto totesi, että AL-tontin suunnittelu on tarkennetun sijainnin myötä

kehittynyt parempaan suuntaan. Uuden kerrostalon ympäristöön sopivuutta koskien Sata-

kuntaliito esitti kokouksessa näkemyksen, että se on edelleen liian korkea verrattaessa sitä

muuhun Seminaarinmäen rakennuskantaan. Lausunnolla oleva kaavaehdotus ei tuonut

merkittävää muutosta luonnoksen AL-tontilla sallittuun kerroslukuun ja räystäskorkeuteen.

Vaikutusten arvioinnissa ei ole tarkemmin esitetty perusteita, millä tavalla konsultin laatima

viitesuunnitelma ja kuvaistutus osoittavat, että osana Seminaarinmäen valtakunnallisesti

merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä tontin rakentamistapaohjeissakin mainittu si-

jainti kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla Seminaarinkadun ja Satamakadun risteyksen

tuntumassa on riittävällä tavalla huomioitu.

Selostuksen vaikutusten arviointia esittelevässä taulukossa kaupunkikuvan, kulttuuriperin-

nön osalta muutoksen suunta on todettu olevan ”0” vaikka kaavaehdotuksen mahdollista-

malla uudisrakentamisella erityisesti AL-korttelin tapauksessa on arvioitavissa vaikutusta

molempiin. Rakennettuun ympäristöön kaavamuutoksen vaikutuksesta aiheutuvan muutok-

sen suunta on arvioitu taulukossa myönteiseksi (+), eikä monen tekijän yhteisvaikutusta ole

eritelty tarkemmin. Tontille 261-7 rakennettavan kerrostalon korkeus suhteutetaan arvioin-

nissa Seminaarinkadun ja Satamakadun kulman kerrostaloon, mutta ei vertailla sitä Sata-

makadun ja Seminaarinkadun risteyksen kaakkoispuoleiseen AL2-korttelin rakennettuun

nykytilaan.

Kaavan vaikutusten arvioinnissa on otettu periaatteeksi vertailu voimassa olevaan asema-

kaavaan, jota ei kuitenkaan Seminaarimäen kokonaisuuteen uutta maankäyttöä tuovan AL-

korttelin ja muun uudisrakentamisen mahdollisuuden osalta johdonmukaisesti ole toteutettu.

Tässä yhteydessä Satakuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota myös asemakaavaehdotuk-

sessa osittain AL-korttelin alle jäävän 1968 lopulla rakennetun ruokalarakennuksen ja uu-

disrakentamisen suhteen vähäiseen käsittelyyn. Vaikutusten arvioinnissa todetaan pelkäs-

tään, että ”Rakennusinventoinnissa ei rakennuksesta löydetty sellaisia erityisiä arvoja, ett-

eikö sitä voisi purkaa”. Kaavan laatimisen yhteydessä vuonna 2020 toteutetussa rakennus-

inventoinnissa ja kulttuuriympäristöselvityksessä ruokalarakennuksen on todettu olevan

historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas, jonka säilyttämisen

edellytyksiä nähtiin heikkona johtuen ensisijaisesti rakennuksen käytöstä poistumisesta ja
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sen irrallisesta sijainnista Seminaarinmäen muuhun moderniin rakennuskantaan nähden.

Erittäin haastavan suunnittelutehtävän tapauksessa Satakuntaliiton näkemyksen mukaan

uudisrakentamisen ehdotettua sijaintia, käyttötarkoitusta ja olevasta rakennuskannasta

poikkeavaa rakentamistapaa tulisi avata selostuksessa nykyistä johdonmukaisemmin.

Satakuntaliitto esittää asemakaavaehdotuksen selostusta tarkennettavaksi Satakunnan

maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelualuetta koskevien

merkintöjen ja määräysten osalta. Kaavaselostuksessa (s. 25) todetaan esimerkiksi virheel-

lisesti, että suunnittelualue maakuntakaavassa sijoittuisi taajamatoimintojen alueelle, mutta

se on osoitettu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 palvelujen alueeksi (P).

Satakuntaliitto esittää harkittavaksi täydentää kaavaselostuksen Seminaarinmäen rakenta-

misen historiaa ja nykyistä rakennuskantaa käsittelevää osuutta kaavassa ilman suojelua

jäävien, mutta alueen ajallisen kerrostuneisuuden osalta tärkeiden rakennusten osalta.

Esimerkiksi valokuvat uuden normaalikoulun ja uuden päiväkoti Pikkunorssin ja erityisesti

kaavan toteuttamisen myötä purettavaksi tulevan ruokalarakennuksen osalta antaisivat

tarkemman kuvan lähtötilanteesta. Satakuntaliitto katsoo, että alueen rakennetun ympäris-

tön osalta ajallisen kerrostuneisuuden huomioimista olisi syytä rakentamistapaohjeissa ulot-

taa uudempaan rakennuskantaan ja kiinnittää huomiota uudisrakentamisen ohjaamiseen.

Kaavaehdotuksessa on tontille 261-4 uuden normaalikoulun eteläpuolelle urheilukentän

läntistä puoliskoa kattavasti laajennettu lisärakentamista mahdollistavaa rakennusalaa.

Tämän uudisrakentamisen mahdollisia vaikutuksia suunnittelualueen kaakkoispuolella si-

jaitsevaan maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Ilvaninkadun ja Satamaka-

dun välinen alue) ei ole huomioitu erikseen kaavaselostuksessa.

Vastine
Satakuntaliitto esittää lausunnossaan, että asemakaavan vaikutusten arviointia tulisi täy-

dentää tietyin kohdin. Asemakaavan vaikutustenarviointi on tehty osana asemakaavapro-

sessia ja vaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu mm. rakennusinventointi ja kulttuurimai-

sema-analyysi, luontoselvitys, meluselvitys ja viitesuunnitelma havainnekuvineen. Asema-

kaavaselostuksen vaikutusten arviointia on edelleen täydennetty ehdotuksesta saadun pa-

lautteen perusteella. Asemakaavan sosiaalisia vaikutuksia on nyt arvioitu oman otsikon alla

ja myös kaupunkikuvallisia vaikutuksia on kuvattu laajemmin. Taulukkomuotoisesta vaiku-

tustenarvioinnista on poistettu muutoksen suuntaa kuvaava sarake Satakuntaliiton lausun-

nosta johtuen.
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Kaavatyötä varten on laadittu Seminaarimäen rakennusinventointi ja kulttuurimaisema-

analyysi 2020. Selvityksessä on tarkasti ja kattavasti havainnollistavien kuvien kera kuvattu

kaava-alueen rakennusten historia, nykytila ja arvot Pikkunorssia (2019) ja Normaalikoulua

(1997) lukuun ottamatta. Aiemmissa viranomaisneuvotteluissa ja lausunnoissa ei ole arvioi-

tu tehtyä selvitystä rakennusinventointien osalta puutteelliseksi. Kaavaselostukseen on nyt

Satakuntaliiton toivomuksesta lisätty kuvat Normaalikoulusta ja Pikkunorssista.

Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kuvaus on selostuk-

seen nyt kirjattu Satakuntaliiton lausuntoa lainaten. Kaavoituksen tekemä virhetulkinta

maakuntakaavan aluevarausmerkinnästä johtui vaihemaakuntakaava 2:n karttayhdistelmän

harhaanjohtavasta väristä kohdealueella.

Seminaarinmäen ajallinen kerrostuneisuus on otettu huomioon niin kaavamääräyksissä

kuin rakennustapaohjeissa. Esimerkiksi SRY-tontin uudisrakentamista ohjaa Rakentamis-

tapaohjeiden määräys: Kaiken tontilla tehtävän uudisrakentamisen tulee ottaa huomioon,

että Seminaarinmäki kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäris-

töihin (RKY). Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja toteutukseltaan korkealaa-

tuista. Kulttuuriympäristön arvojen, kuten olemassa olevien rakennusten ja puutarhan erityi-

syyden tunnistaminen ja säilyttäminen tulee olla suunnittelun lähtökohtana. Uudisrakennus-

hankkeen on hyvä täydentää alueen ajallista kerroksellisuutta ajanmukaisella rakennustai-

teellisesti taidokkaalla tavalla. Lisäksi koko kaava-aluetta koskee yleismääräys, jonka mu-

kaan Seminaarinmäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kult-

tuuriympäristön arvojen, kuten arvorakennusten ja puutarhan erityisyyden tunnistaminen ja

säilyttäminen tulee olla kaiken suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana. Aluetta koskevis-

ta suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
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Suomen Yliopistokiinteistöt Oy SYK
”Kiinteistö: 684-2-261-3, Seminaarinkatu 1

Kiinteistön omistaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Kaavamuutoksen hakija:  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (”Hakija”)

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on tehnyt kaavoituspyynnön 22.3.2019 viitaten Rauman

kaupunginhallituksen periaatepäätökseen 4.12.2017.

Kaavaluonnoksen ja käytyjen neuvotteluiden sekä kommenttien perusteella laadittu ja lau-

suttavana oleva kaavaehdotus täyttää Hakijan puolesta Hakijan ja Rauman kaupungin kes-

ken laaditussa kaavoitussopimuksessa asetetut tavoitteet.

Hakijalla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan kaavaehdotukseen.”

Vastine
Kiinteistön omistajan kanssa on käyty läpi ne tekniset tarkistukset, jotka hyväksyttävään

asemakaavakarttaan on tehty.

***



Lausunto  
06.10.2020 

 
 
 
 
 

PL 310, 33101 Tampere Puh.nro.: 0207 424 010 Y-tunnus 22686373 www.sykoy.fi 

1/2

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

 
 

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

 
Yleistä	

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

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

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteitä 5.10.2020 mennessä. 
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Lausunto Rauman seminaarimäen asemakaavamuutoksen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaava 02-320 
 

 
Yleistä 

 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on hakenut 22.3.2019 päivätyllä hake-
muksella asemakaavamuutosta kiinteistölle 684-2-261-3. Hakemuksessa 
viitataan Rauman kaupunginhallituksen 4.12.2017 tekemään periaatepää-
tökseen ja Rauman kaupungin ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n välisiin 
keskusteluihin. 
 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättynyt asettaa maini-
tun asemakaavan luonnoksen nähtäville kokouksessaan 24.11.2020. 
  
 
 
Lausunto 
 
1. Rakennussuojelu puutarharakennus ja työpajarakennus 
 
Kaavaluonnoksessa on esitetty suojeltavaksi puutarharakennus ja työpaja-
rakennus Teknika, joita ei ole suojeltu rakennusperinnön suojelulain mukai-
sella suojelupäätöksellä. Museovirasto ei ole 17.4.2015 antamassaan lau-
sunnossa nähnyt näillä rakennuksilla kulttuurihistoriallista arvoa.  Päätök-
sessään Ympäristöministeriö on kirjannut, että näiden rakennusten osalta 
myös  ELY-keskus on todennut, että suojelun edellytykset rakennusperintö-
lailla eivät täyty. 
 
Kaupungin teettämässä rakennusinventoinnissa on todettu, että rakennuk-
set edustavat 1970-luvun arkkitehtuuria. Emme kuitenkaan näe niiden kuu-
luvan alueen kulttuurihistorialliseen kokonaisuuteen. Rakennusinventoin-
nissa on todettu, että rakennuksia on tehty vuosien aikana mittavia muu-
toksia, jotka ovat vaikuttaneet niiden rakennustaiteellisiin arvoihin.  
 
Lisäksi toteamme, että tontilla on rakennusoikeutta vielä jäljellä ja alueen 
näkymien säilymisen kannalta saattaisi olla parempi, että lisärakentamista 
voitaisiin toteuttaa myös näitä 1960-70 luvun rakennuksia purkamalla.  
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Näin mahdollistetaan se, ettei lisärakentaminen liialti pienennä alueen puis-
tomaisuutta.  
 
Tämän vuoksi esitämme, että näiden rakennusten osalta asemakaavaluon-
noksen suojelumääräykset poistetaan. 
 
 
2. Autopaikkamääräykset 
 
Autopaikkamääräykseksi esitetään asemakaavaluonnoksen mukaiselle SRY-
tontille yksi autopaikka 150 opetustoimintaa palvelevan tilan kerrosne-
liömetriä kohden (yo1/150). 
 
Esitämme, että autopaikkavaatimusta kevennetään, jotta SRY-tontilla voi-
daan varmistaa autopaikkojen tekeminen ilman, että s6-merkinnällä suojel-
tavan Seminaarin puiston luonnetta vaarannetaan. 
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Lausuntopyyntö 13.1.2021 
 
Turun yliopiston lausunto Seminaarimäen asemakaavan muutoksesta  
AK 02-320, Rauman kaupunki 
 
 

Tausta 
 
Suomen yliopistokiinteistöt Oy on hakenut 22.3.2019 päivätyllä hakemuksella 
asemakaavamuutosta kiinteistölle 684-2-261-3. Pinta-alaltaan suunnittelualue 

on 62511m² joka pitää sisällään Seminaarinmäen.  

 
Tontilla on alkuperäisen suunnitelman mukaisia rakennuksia jäljellä viisi; 
päärakennus, hallintorakennus, kirjasto eli entinen harjoituskoulu sekä tiiliset 
käsityöverstas Attika ja paja. Muita alueen rakennuksia ovat opetustilarakennus 
Torni, normaalikoulu ja puutarhan asunto, ruokalarivitalorakennus, työpaja 
Teknika ja uusi normaalikoulu sekä 2020 valmistunut päiväkoti ja 
varhaiskasvatuksen opetuskoulu nimeltään Pikku norssi. 
 
Alueen omistaa Suomen yliopistokiinteistöt Oy ja päävuokralaisena on Turun 
yliopisto. Osa rakennuksista on tällä hetkellä tyhjänä yliopiston irtisanottua ne 
tiivistääkseen toimintaansa. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa aluetta niin, että se mahdollistaa 
vanhan tontin jakamisen pienempiin osiin ja tyhjänään olevien rakennusten 
muuttamisen asuinkäyttöön. Huonokuntoinen ruokalarakennus haluttaisiin 
purkaa ja tilalle rakentaa liike-/ asuinkerrostalo.  
 
Tavoitteena on asemakaavan laatiminen maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämällä tavalla mm. rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. 
Alueen ja sen lähialueen suunnittelussa on otettava huomioon alueen 
kokonaisuus, erityispiirteet, liikennejärjestelyt ja ominaisluonne sekä kulttuuri-, 
maisema-, luonto-, ja ympäristöarvot. 
 
 
 
Lausunto 
 
Turun yliopiston tavoitteena on tiivistää tiloja siirtyen tilojen yhteiskäyttöön ja 
monipuolisempaan tilojen hyödyntämiseen parantaen tilatehokkuutta. Rauman 
kampusalueella tätä tiivistystyötä on tehty ja tämän tuloksena joidenkin 
rakennusten käytöstä osana yliopiston toimintaa on päätetty luopua. 
 
Tällä hetkellä Turun yliopisto ei näe tarvetta lisärakentamiselle eikä lisätiloille 
Raumalla/Seminaarinmäellä. Emme myöskään koe että esitetty mahdollinen 
asuntorakentaminen tai muu toiminto Seminaarinmäen alueella häiritsisi 
yliopiston toimintaa. 
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Talousjohtaja    
Siru Helminen  
 
 
 
Yksikön päällikkö, Tilasuunnittelu/ Toimitilapalvelut 
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Schrey Laura <Laura.Schrey@senaatti.fi>
Lähetetty: 4. helmikuutata 2021 13:36
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VS: LAUSUNTOPYYNTÖ Seminaarinmäki AK:02-320

Hei, 
Senaatilla ei ole tähän lausuttavaa. Tiedoksenne, että vastapäinen verotalo tulee myyntiin nyt helmikuussa. 
Sen osalta yhteyshenkilö on Senaatilla Sirpa Rouhiainen. sirpa.rouhiainen@senaatti.fi 
  
  
Yt. Laura Schrey 

  
  
  
Laura Schrey 

Kiinteistökehityspäällikkö 

Senaatti-kiinteistöt 

Kiinteistökehitys ja myynti 

+358 40 536 1739 

Lintulahdenkatu 5 A  

00530 Helsinki 

senaatti.fi 

  

 
  
Senaatti-kiinteistöt on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. 

Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia  

työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Kehitämme valtion  

kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista  

kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä.  

Teemme tilaa innostumiselle ja onnistumiselle!  

  

  
  
  

Lähettäjä: Heinonen Taina <Taina.Heinonen@rauma.fi>  

Lähetetty: maanantai 7. joulukuuta 2020 12.01 

Vastaanottaja: Schrey Laura <Laura.Schrey@senaatti.fi>; Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; 

kirjaamo@satapelastus.fi; Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo 

Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla 

<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto 

<kirjaamo@satakunta.fi>; kirjaamo@museovirasto.fi; Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>; 
matti.lehtonen@voimatel.fi; Vastamäki Jukka <Jukka.Vastamaki@rauma.fi>; kirjaamo@tukes.fi; Kirjaamo Sote 

<Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; ari.keskisarja@teliacompany.com. <ari.keskisarja@teliacompany.com> 

Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ Seminaarinmäki AK:02-320 

  

  

Hei, 
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Rauman kaupunki
Kanalinranta 3
26100 Rauma

Viite AK 02-320

Asia RAUMA, Seminaarinmäen asemakaavan muutos

Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt Museoviraston lausunnon Rauman 
Seminaarinmäen asemakaavan muutoksesta AK 02-320.

Asemakaavan muutoksella jaetaan nykyinen tontti neljäksi erilliseksi tontiksi ja saatetaan 
alueen suojelumerkinnät ajan tasalle. Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmaukseen 
osoitetaan nykyisen ruokalarakennuksen tilalle rakennusala liike-/asuinkerrostalolle.
Alueen omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ja päävuokralaisena on Turun 
Yliopisto. Osa Seminaarimäen rakennuksista on tällä hetkellä tyhjillään Yliopiston tiivistettyä 
toimintaansa. Kaavatyötä varten on laadittu Rauman Seminaarimäen rakennusinventointi ja 
kulttuuriympäristöselvitys (Olli Joukio 2020).

Rauman seminaari on yksi 1800-luvun lopun ja vuosisadanvaihteen opettajaseminaareista, 
jotka ovat valtion maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleisten rakennusten ylihallituksen 
suunnittelun tuloksia. Seminaarinmäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY2009, Rauman seminaari). Seminaarinmäen seitsemää rakennusta 
koskee rakennusperintölain mukainen päätös YM6/531/2016. Näihin rakennuksiin 
kohdistuvat suojelupäätöksen mukaiset suojelumääräykset.

Seminaarin tontilla on alkuperäisen suunnitelman mukaisia rakennuksia jäljellä viisi; 
päärakennus, entinen johtajan asunto, kirjasto eli entinen harjoituskoulu sekä tiiliset 
käsityöverstas Artika ja paja. Muita alueen rakennuksia ovat 1950-luvulla rakennetut 
opetustilarakennus Torni, normaalikoulu ja puutarhurin asunto, ruokalarivitalorakennus 
1967, työpaja Teknika 1969 ja uusi normaalikoulu 1997 sekä hiljattain valmistunut päiväkoti 
ja varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelupaikka nimeltään Pikkunorssi.

Tontin rakennusperintölailla suojeltu rakennuskanta on kaavassa merkinnällä srs. 
Merkinnän srs määräys tulee kuitenkin muuttaa muotoon: ”Rakennusperintölain nojalla 
suojeltu rakennus. Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on pyydettävä 
Museoviraston lausunto”.

Tonttien pääkäyttötarkoitukseksi on määritelty rakennussuojelu (SRY/s7 ja SR/s7) lukuun 
ottamatta kulman kerrostalon ja sen viereisen teletalon tonttia. Rakennussuojelu 
pääkäyttötarkoituksena mahdollistaa rakennusten monenlaisen käytön, kunhan 
rakennusten suojelu on ensisijainen käyttötarkoituksia mietittäessä.

Rakennusinventoinnissa on suojeltavina rakennuksina tuotu esille myös sekä Teknika että 
puutarhurin asunto, jotka ovat asemakaavaluonnoksessa asiallisesti saaneet 
suojelumerkinnät (sr5). 
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SRY/s7 tontin länsilaita on yhtenäistä ohjeellista rakennusalaa, joka mahdollistaisi 
esimerkiksi uudisrakentamisen kiinni suojeltujen rakennusten seiniin. Tämän länsilaidan 
osalta Museovirasto pyytää tarkentamaan rakennusaloja niin, että ne ovat realistisia eivätkä 
vaaranna suojeltuja rakennuksia.

Kaakkoiskulman kerrostalotontin kaavamerkintä (AL) mahdollistaa käytännössä melko 
korkean, viisikerroksisen rakennuksen (4krs + asuttava ullakkokerros). On huomioitava, 
että kulmaus on se kohta, josta avautuvat näkymät kaupungista Seminaarinmäelle, että 
päinvastoin. Paikalle sijoitettavan rakennuksen tulee olla sekä massoittelultaan, 
materiaaleiltaan että yksityiskohdiltaan korkealuokkaista rakentamista, joka soveltuu 
ympäristöönsä. Tontin kaavamääräyksen tulisi sisältää ohjaavuutta, joka varmistaa 
rakentamisen sopivuuden ympäristöön.

Kaavakartasta puutuu merkintä alueen kuulumisesta valtakunnallisesti merkittävään 
rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY2009).

Kaavaan yhteyteen on valmisteilla rakennustapaohjeisto, joka tulee selostuksen mukaan 
olemaan sitova. Museovirasto pitää hyvänä menettelyä, jossa myös 
rakennustapaohjeistosta pyydetään lausunto ennen kaavan hyväksymistä.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Tiedoksi Porin kaupunki/Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Viite: Lausuntopyyntö 08.12.2020

Seminaarinmäen asemakaavanmuutos, luonnosvaihe päivätty 17.11.2020, 
Rauman kaupunki

Kaavahanke ja Suunnittelutilanne

Suunnittelualueena on Rauman keskustassa sijaitseva tontti 684-2-261-3, jonka pinta-ala on 
62511 m2. Suunnittelualue sijoittuu Karjalankadun ja Satamakadun väliselle alueelle 
rajoittuen idässä Seminaarinkatuun.

Kaavanmuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan hakemuksesta. Hakijan tavoitteena on 
saada asemakaavaa muutetuksi siten, että kaava mahdollistaisi tontin jakamisen pienempiin 
osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön. Ruokalarakennuksen 
tilalle tontin kaakkoiskulmaan hakija haluaisi mahdollisuuden rakentaa liike-asuinkerrostalo. 
Kaavaselostuksessa kaavan tavoitteisiin on lisäksi kirjattu asemakaavan laatiminen 
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla mm. rakennus- ja kulttuurihistorialliset 
arvot huomioon ottaen. 

Alueeseen kohdistuu ympäristönministeriön 21.11.2017 vahvistama Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen 16.3.2016 tekemä Seminaarinmäkeä koskeva rakennussuojelupäätös. 

Alueelta on tehty rakennusinventointi ja kulttuurimaisema-analyysi (2020), luontoselvitys 
(2020) ja meluselvitys (2020). 

Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön ”Rauman seminaari”. Lisäksi suunnittelualue rajoittuu pohjoispuolella 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ”Rauman 
rautatieasemanseutu”.
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Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä 13.3.2013. Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen 
(kk) ja matkailun (mv2) kehittämisvyöhykkeille sekä suojavyöhykkeelle (sv1).  
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty 17.5.2019 ja kaava on tullut voimaan 
20.9.2019. Vaihemaakuntakaavassa 2 suunnittelualue on osoitettu palvelujen alueeksi (P). 
Lisäksi suunnittelualueeseen kohdistuu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien 
kulttuuriympäristöjen merkintöjä.

Rauman koko kaupungin aluetta koskeva yleiskaava 2030 on hyväksytty 25.3.2019 ja kaava 
on tullut voimaan. Yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu palvelujen ja hallinnon alueelle (P). 
Aluevarausmerkinnän lisäksi suunnittelualueelle on merkitty koulu (y) ja merkittävää 
kulttuuriympäristöä (kh) ja vaarallisia kemikaaleja valmistavan ja varastoivan laitoksen 
suojavyöhykettä (konsultointivyöhykettä sv1).

Rauman keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 25.8.2003. 
Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla 
ympäristö säilytetään (PY/s).

Alueella on voimassa 23.11.2009 hyväksytty asemakaava.  Asemakaavassa suunnittelualue 
on merkitty rakennussuojelualueeksi, joka on tarkoitettu yleisiä rakennuksia varten (SRY/s7). 
Lisämerkinnän /s7 määräyksenä on ”Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen rakentamisen 
on sopeuduttava kohdemerkinnöillä suojeltaviksi osoitettujen rakennusten 
kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin arvoihin. Piha-alueen luonne Seminaarin puutarhana 
ja puistona tulee säilyttää.” Lisäksi alueen rakennuskantaan kohdistuu useita 
suojelumerkintöjä (sr, sr5 ja sr6) ja piha-alueeseen merkintä ”s6” (suojeltava alueen osa, 
jonka luonne seinaarin puutarhana tulee säilyttää). Alueen länsiosaan kohdistuu merkintä 
”s3” (alueen osa, jota on hoidettava siten, että luonnonympäristön ominaispiirteet säilyvät).

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Yleistä

Kaavahankkeesta on pidetty työneuvottelu 14.1.2021, jolloin neuvottelussa on todettu, että ELY-
keskus ei vielä ole käsitellyt luonnosvaiheen lausuntoa.

Kulttuuriympäristö

Suunnittelualue on pääosin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY), 
mikä ilmenee kaavaselostuksesta, muttei kaavakartalta. Jatkosuunnittelussa merkintöjä tulee tältä 
osin täydentää. 

ELY-keskus toteaa, että osa alueen rakennuksista on suojeltu lailla rakennusperinnön 
suojelemisesta. Suojeluprosessin myötä kyseisten rakennusten suojelun välineeksi on ratkaistu 
suojelu erityislailla. Muiden alueen rakennusten suojelu tulee käsitellyksi asemakaavan 
päivityksessä, eikä se seikka, ettei alueen kaikkia rakennuksia ole erityislailla suojeltu, tarkoita 
etteikö niillä voisi olla suojelun tarvetta. Esimerkiksi Teknika-rakennuksen ulkoasulla todettiin 
olevan suojelun tarvetta, mikä voidaan käsitellä asemakaavalla. Puutarharakennus oli jo 
ennestään asemakaavassa suojeltu, joten sen osalta kaavasuojelu todettiin riittäväksi.
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Kaavahanketta varten on vuonna 2020 tehty rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys, 
jonka perusteella kaavaluonnoksessa on uutena kohteena merkitty suojeltavaksi Teknika -
rakennus. ELY-keskus näkee hyvänä inventoinnin laadinnan ja Teknika-rakennuksen suojelun 
tarpeellisena ja selkeästi perusteltuna ratkaisuna. Suojelumerkintöjä on ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan vielä tarpeen täydentää sr-merkinnän (tuulimylly) puuttuvan 
kaavamääräystekstin osalta ja srs-merkinnän osalta siten, että määräyksiin liitetään viittaus 
suojelupäätökseen ja maininta, että suojelumääräykset käyvät ilmi suojelupäätöksestä sekä 
lausuntopyyntövelvoite museovirastolta. Lain nimi tulee korjata (laki rakennusperinnön 
suojelemisesta). Uuden rakentamisen rakennusaloja ei tule ulottaa kiinni suojeltaviin rakennuksiin.

Uudisrakentamisen osalta ELY-keskus näkee tarpeellisena sen tarkemman ohjaamisen. 
Rakennusalat ovat varsin laajoja eikä kaavaluonnoksen mahdollistama uudisrakentamisen määrä 
ilmene selkeästi kaavakartalta. Myös pysäköintiä olisi tarpeen ohjata tarkemmin. Lisäksi ELY-
keskus kiinnittää huomiota kaavaluonnoksen mahdollistamiin rakennusten korkeuksiin. 
Korkeusasemat on esitetty voimassa olevasta kaavasta poiketen rakennuksen julkisivupinnan ja 
vesikaton leikkauskohdan ylimpinä korkeusasemina. Voimassa olevassa kaavassa on vastaavat 
luvut, mutta ne ilmaisevat rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemia. Tämä 
mahdollistaa siten voimassa olevaa kaavaa korkeamman rakentamisen. ELY-keskus esittää 
merkintöjen muuttamista näiltä osin vastaamaan voimassa olevaa kaavaa.

Ruokalarakennuksen korvaamista uudisrakennuksella ELY-keskus pitää sinänsä mahdollisena, 
mutta esittää vielä uudisrakentamisen sijoittelun ja rakentamisen korkeuden tarkempaa tutkimista. 
Kulma on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja näkymiä ja niiden säilyttämismahdollisuuksia 
Seminaarinmäen suuntaan on syytä arvioida.

ELY-keskus näkee tarpeellisena lisätä kaavan havainnollistamista useammilla kuvaistutuksilla ja 
tutkimalla havainnepiirroksilla lisärakentamisen sijoitteluvaihtoehtoja. ELY-keskus näkee 
tarpeellisena myös rakentamistapaohjeiden laajentamisen koko suunnittelualueen kattaviksi ja 
niiden pääkohtien lisäämisen asemakaavan yleismääräyksiin. Yleismääräyksiin olisi hyvä 
sisällyttää mm. aitaamista koskevia määräyksiä. Meluaidan sopeutumista ympäristöön on tarpeen 
tarkastella.

Seminaarin puutarha-alueen osalta ELY-keskus näkisi hyvänä selvittää, onko alueesta, sen 
historiasta ja jäsentelystä saatavilla vielä tarkempia tietoja, joiden pohjalta aluetta koskevia 
määräyksiä voitaisiin vielä tarkentaa. Lisäksi on syytä ottaa huomioon alueen suojaaminen 
mahdollisten rakennustoimien aikana. Kulttuurikasviselvityksen tulokset ja päätelmät sekä 
lajikohtaiset hoitosuositukset on syytä ottaa huomioon. Erityisesti sahalinintatar-vieraslajin poisto 
on suositeltavaa (kansallisella lajilistalla). Myös isopiiskun leviämisen estäminen on tarpeellista, 
vaikka se ei vielä olekaan mukana kansallisella tai EU-listalla.

Melu

ELY-keskus pitää tehtyä meluselvitystä tarpeellisena. Suunnitellun uuden asuinliiketalon 
parvekelasituksen ja ulko-oleskelualueiden melusuojauksen osalta kaavamääräyksien lisäämistä 
tulisi harkita.
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Kävely ja pyöräily

Keskustamaisilla alueilla, joilla on paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, tulisi asemakaavoissa esittää 
myös pyöräpysäköinnin rakentamisvelvoite autopaikkojen määrän lisäksi: Väyläviraston ohjeita 
18/2020: Pyöräliikenteen suunnittelu, s.194 (https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-
18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf ). Pyöräpysäköinnin sijoittelulla tontilla vaikutetaan 
suuresti pyöräilijöiden reitteihin. Pyöräpysäköinnin on hyvä sijaita lähellä sisäänkäyntiä ja sinne on 
liikenteen turvallisuuden kannalta edullista suunnitella hyvät ja johdonmukaiset jk- ja pp-yhteydet, 
jotka risteävät autoliikenteen kanssa mahdollisimman vähän. 

Seminaarinkadun ja Satamakadun risteyksessä kannattaa harkita, tulisiko katualueelle varata AL-
alueelta nykyistä enemmän tilaa jalankulku- ja pyöräteiden risteysjärjestelyjen parantamiseksi.

ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan muuta lausuttavaa. Tämä lausunto on tehty 
yhteistyössä luonnonsuojeluyksikön kanssa ja se sisältää myös ELY-keskuksen L-
vastuualueen lausunnon.

Yksikönpäällikkö Risto Rauhala

Ylitarkastaja Päivi Valkama 

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI sähköpostilla Satakuntaliitto, Museovirasto ja Alueellinen vastuumuseo

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf


Tämä asiakirja VARELY/4440/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4440/2020  har 
godkänts elektroniskt

Ratkaisija Rauhala Risto 22.01.2021 08:55

Esittelijä Valkama Päivi 21.01.2021 18:07
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viite: Lausuntopyyntönne 7.12.2020

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN SEMINAARINMÄEN ASEMAKAAVAN 
LUONNOKSESTA

Hanke

Kaava-alue sijaitsee Rauman keskustassa kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla ja se muodostuu 
ajallisesti monikerroksisesta rakennuskannasta sekä seminaarin toimintaan kiinteästi liittyvästä 
puutarhasta. Rauman seminaari on perustettu vuonna 1896. Seminaarin tontilla on viisi alkuperäisen 
suunnitelman mukaista rakennusta: päärakennus, entinen johtajan asunto, kirjasto eli entinen 
harjoituskoulu sekä tiiliset käsityöverstas Artika ja paja. Muita alueen rakennuksia ovat 1950-luvulla 
rakennetut opetustilarakennus Torni, normaalikoulu ja puutarhurin asunto, ruokala/rivitalorakennus 
1967, työpaja Teknika 1969 ja uusi normaalikoulu 1997 sekä hiljattain valmistunut päiväkoti ja 
varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelupaikka nimeltään Pikkunorssi. 
Hankkeen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa vanhan tontin jakamisen 
pienempiin osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön. Ruokalarakennuksen 
tilalle halutaan rakentaa liike- /asuinkerrostalo.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva päätös tuli voimaan 1.4.2018. 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen; tehokas 
liikennejärjestelmä; terveellinen ja turvallinen elinympäristö; elinvoimainen luonto- ja 
kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot, 
kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien suunnittelussa 
ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu 
viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja 
valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. 

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi 
rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Rauman seminaari on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Satakunnan maakuntakaava

Satakuntaliitto│ PL 260, Pohjoisranta 11D, 28101 Pori │www.satakuntaliitto.fi │Y-tunnus 0830322-5│Vaihde (02) 620 4300
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Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan 30.11.2011 (N:o YM1/5222/2010). 
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 
päätöksellä.

Seminaarinmäen asemakaava-alue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa Kaupunkikehittämisen 
kohdevyöhykeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia 
koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä 
vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä 
alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Aluetta koskee 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 arkeologisten kohteiden, valtakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön 
suunnittelun lähtökohtina. Kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja 
ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Asemakaava-alue sijoittuu maakuntakaavassa myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 
kohdevyöhykkeet. Suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön 
suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalvelujen 
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.

Seminaarinmäen aluetta koskee lisäksi merkintä Suojavyöhyke (sv1). Merkinnällä osoitetaan alueita, 
joilla alueiden käyttöä on läheisen alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia 
aiheuttavan luonteen vuoksi rajoitettava. Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan 
tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). 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.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.12.2013. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 3.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan 
maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Rauman keskustaan ei ole osoitettu 
tuulivoimatuotannon alueita. 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
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Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 17.5.2019 ja se on saanut 
lainvoiman 1.7.2019. Vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto, soiden 
moninaiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuvat samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat 
merkinnät ja määräykset.

Vaihemaakuntakaavassa 2 Rauman Seminaarinmäki sijoittuu Palvelujen alueelle (P). Merkinnällä 
osoitetaan julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Alueelle voidaan sijoittaa myös tilaa 
vaativan erikoistavarakaupan yksiköitä. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
voidaan palveluverkon tarpeiden perusteella palvelujen alueelle osoittaa uusia vähittäiskaupan 
suuryksiköitä silloin kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia, yhdyskuntarakenne tukee 
kaupan saavutettavuutta ja haitalliset vaikutukset voidaan välttää. Kaupan mitoitus tulee 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määritellä paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden 
toteutumisen ajoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja 
liikennejärjestelmien toteuttamiseen.

Vaihemaakuntakaavassa 2 Rauman seminaari on osoitettu Valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (kh1). Seminaarinmäen vieressä Karjalankadun pohjoispuolella on 
toinen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Rauman rautatieasemanseutu.
Rauman Seminaarinalue on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi 
Karjalankadun varrella RKY-aluetta laajemmalla rajauksella. Seminaarialueen viereinen Ilvaninkadun 
ja Satamakadun välinen alue on niin ikään maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. 
Näitä alueita koskee suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien 
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta 
koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee 
museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja siihen olennaisesti 
kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- 
ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä 
edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Yleiskaava

Alueella on voimassa Rauman kaupunginvaltuuston 25.3.2019 hyväksymä Rauman yleiskaava 2030. 
Yleiskaavassa alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Alue on tarkoitettu pääasiassa 
muille kuin kaupallisille palveluille. 
Rauman keskustan osayleiskaava on hyväksytty 25.8.2003. Kaavassa alue on merkitty julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (PY/s).

Asemakaava

Alueella on voimassa 23.11.2009 hyväksytty asemakaava numero 02–311. Seminaarin alueen 
pääkäyttötarkoitukseksi on osoitettu rakennussuojelualue, joka on tarkoitettu yleisiä rakennuksia 
varten (SRY).

Lausunto
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Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 
2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja 
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä 
asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista 
koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi. 

Satakuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa, että Rauman Seminaarimäen asemakaavan 
muutos on pääosin Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ja alueella 
voimassa olevan oikeusvaikutteisen Rauman keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. 
Rauman Seminaarinmäen asemakaavahanketta voidaan pitää merkittävänä suunnittelualueen 
sijoittuessa poikkeuksellisen arvokkaaseen ympäristöön. 

Rauman seminaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja sen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee myös muita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä. Rauman Seminaarin alue on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuuriympäristöksi Karjalankadun varrella RKY-aluetta laajemmalla rajauksella (kh) sisältäen myös 
kiinteistön osoitteessa Karjalankatu 16. 

Satakuntaliitto pitää kaavan suojelumerkintöjä pääosin hyvinä. Teknika-rakennuksen suojelu turvaa 
alueen ajallisesti monikerroksisen rakennuskannan säilymisen myös modernin rakennusperinnön 
osalta ja toteuttaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteita Seminaarinmäen aluerajauksen 
osalta.

Satakuntaliitto esittää, että sr5-kaavamääräykseen lisätään maininta siitä, että merkittäviin 
muutoksiin ryhdyttäessä tulee ottaa yhteyttä Satakunnan Museoon. Satakuntaliitto huomauttaa 
lisäksi, että srs-kaavamääräyksessä rakennussuojelulaki tulee vaihtaa rakennusperintölaiksi ja 
kaavamääräykseen tulee lisätä maininta, että korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa on oltava 
yhteydessä Museovirastoon. Kaavamääräyksessä tulee viitata rakennussuojelupäätökseen. 

Rauman seminaarin puutarha on vanhin ja viimeinen edelleen käytössä oleva seminaaripuutarha 
Suomessa. Puutarhan historiaa on käsitelty Rauman seminaarin rakennusinventoinnissa ja alueen 
kasvillisuutta Seminaarinmäen kulttuurikasvillisuusselvityksessä, jossa on annettu myös joitain 
hoitosuosituksia. Satakuntaliitto esittää harkittavaksi vielä puutarhan historialliset arvot huomioivaa, 
koko alueen kattavaa hoitosuunnitelmaa. Satakuntaliitto pitää puutarha-alueelle osoitettua 
kaavamääräystä ”Suojeltava alueen osa, jonka luonne Seminaarin puutarhana tulee säilyttää” hyvänä.

Kaavaluonnoksessa on osoitettu uutta rakennusoikeutta kiinni suojeltuihin rakennuksiin. 
Satakuntaliitto katsoo, että jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa jäljellä olevan rakennusoikeuden 
määrää ja sijoittumista alueella tarkemmin eikä uutta rakentamista tule osoittaa kiinni suojeltuihin 
rakennuksiin. Uudisrakentamista on tarpeen havainnollistaa massojen ja toimintojen näkökulmasta 
huomioiden mm. pysäköintialueet ja leikkikentät. Rakentamistapaohjeen tulee koskea koko alueen 
uutta rakennuskantaa.
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Alueen kaakkoisnurkkaan suunniteltu kerrostalo sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. 
Satakuntaliitto esittää, että jatkosuunnittelussa tulee vielä tarkastella kerrostalon korkeutta ja sen 
vaikutusta maisemaan. Satakuntaliitto muistuttaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä koskevasta määräyksestä, jonka mukaan alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä. Satakuntaliitto esittää vielä 
yleisiin määräyksiin lisättäväksi mainintaa siitä, että Seminaarinmäki on valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö (RKY).

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 perusteella muuta lausuttavaa. 

Lausunnon ovat valmistelleet Niina Uusi-Seppä, niina.uusi-seppa@satakunta.fi, p. 044 711 4374 ja 
Susanna Roslöf, susanna.roslof@satakunta.fi, p. 044 711 4334.

SATAKUNTALIITTO

Tiedoksi: Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen ELY-keskus           

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta kirjaamo@satakunta.fi 
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RAUM/60/10.02.03/2020
 
6 § Lausunto Seminaarinmäen asemakaavan (AK 02-320) luonnoksesta
 
 
Ympäristö- ja lupalautakunta 6 § 12.1.2021
 
 
Asian esittely ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 5.1.2021:

Kaavoitus pyytää ympäristö- ja lupalautakunnan lausuntoa Seminaarinmäen (AK:02-320) asemakaavan
luonnoksesta 4.2.2021 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa: https://www.rauma.fi/02-320-seminaarinmaki/. Asemakaavan muutoksella jaettaisiin
nykyinen tontti neljäksi erilliseksi tontiksi ja mahdollistettaisiin vanhan johtajan asunnon, pajan ja Artikan
muuttaminen asuinkäyttöön. Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmaukseen osoitettaisiin nykyisen
ruokalarakennuksen tilalle uusi tontti asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavaluonnoksessa johtajan asunnon, Artikan ja pajan muodostamalle alueelle muodostetaan
oma erillinen tontti, joka merkitään rakennussuojelualueeksi (SR). Opettajankoulutuslaitoksella ei ole
tarvetta nyt tyhjillään oleville tiloille. Asemakaava mahdollistaa asuntojen sijoittamisen näihin
rakennuksiin, mutta suojelustatuksen puitteissa myös muut käyttötarkoitukset ovat mahdollisia.
Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmauksessa sijaitseva, nyt käyttämättömäksi jäänyt ruokala-
rivitalorakennus voidaan purkaa ja tilalle rakentaa kerrostalo. AL-tontin naapuriin muodostetaan ns.
Teletalolle oma tontti. Muilta osin kaava-alue jää rakennussuojelualueeksi, joka on tarkoitettu yleisiä
rakennuksia varten (SRY).

 
Ehdotus Rakennustarkastaja Timo Heinilä 4.1.2021: Rakennusvalvonnan osalta asemakaavan

muutosluonnoksesta ei ole huomautettavaa.
 
Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 5.1.2021:

Ympäristö- ja lupalautakunta toteaa lausuntonaan Seminaarinmäen asemakaavan muutosluonnoksesta,
ettei asiasta ole huomautettavaa.

 
Päätös Ympäristö- ja lupalautakunta toteaa lausuntonaan yksimielisesti, että rakentamistapaohjeissa tulisi

tarkemmin ohjata julkisivusuunnittelua alueelle tavoitellun laatutason varmistamiseksi. Kaavamateriaalin
ohessa ollut havainnekuva ei ympäristö- ja lupalautakunnan mielestä vastaa ympäristön
kaupunkikuvallisia vaatimuksia.

 
 

RAUMAN KAUPUNKI Kokouspäivä

Ympäristö- ja lupalautakunta 12.1.2021
 







RAUM/60/10.02.03/2020
 

4 § Sivistysvaliokunnan lausunto Seminaarimäen asemakaavan muutokseen
 
 

Sivistysvaliokunta 4 § 27.1.2021
 
 

Asian esittely Rauman kaupungin kaavoitus pyytää sivistysvaliokunnan lausuntoa Seminaarinmäen (AK:02-320)

asemakaavan luonnoksesta 4.2.2021 mennessä. Tavoitteena on muuttaa asemakaava siten, että se

mahdollistaa vanhan tontin jakamista pienempiin osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen

asuinkäyttöön. Asemakaavan muutoksella nykyinen tontti jaetaan neljäksi erilliseksi tontiksi ja

mahdollistetaan vajaakäyttöisten rakennusten vanhan johtajan asunnon, pajan ja Artikan muuttaminen

myös yksityiseen käyttöön kuten esimerkiksi asuinkäyttöön. Ruokalarakennuksen tilalle tavoitteena on

rakentaa uusi liike- /asuinkerrostalo. Hakemuksen asemakaavamuutoksesta on tehnyt Suomen

Yliopistokiinteistöt Oy ja viitanut hakemuksessaan Rauman kaupunginhallituksen 4.12.2017 tekemään

periaatepäätökseen ja Rauman kaupungin ja Suomen yliopisto-kiinteistöt Oy:n välisiin keskuteluihin.

Rauman kaupungihallituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaavamuutokseen

ryhtymisestä 16.4.2017, kaavahanke kuuluu kaavoitusohjelmaan. Sopimus asemakaavamuutoksen

käynnistämisestä on allekirjoitettu Rauman kaupungin ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n välillä

2.3.2020.

Kaavan selostusluonnoksessa todetaan seuraavaa. "Seminaarimäen alue on kulttuurihistoirallisesti

arvokas sekä rakennusten että semiaarin toimintaan kuuluvan puutarhan osalta. Seminaarialue onkin

valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Rauman Seminaarin rakennustyöt alkoivat 1897.

Rakennuksissa on nähtävissä historiallinen kerroksisuus ja alueen rakentaminen on jatkunut näihin

päiviin asti.

Seminaarin tontilla on alkuperäisen suunnitelman mukaisia rakennuksia jäljellä viis; päärakennus

entinen johtajan asunto, kirjasto eli entinen harjoituskoulu sekä tiiliset Artika ja paja. Muita alueen

rakennuksia ovat 1950-luvulla rakennetut opetustilarakennus Torni, normaalikoulu ja puutarhurin

asunto, ruokalarivitalorakennus1967, työpaja Teknika 1969 ja uusi normaalikoulu 1997 sekä hiljattain

valmistunut päiväkoti ja varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelupaikka nimeltään Pikkunorssi.

Alueen omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ja päävuokralaisen on Turun yliopisto. Osa

Seminaarimäen rakennuksista on tällä hetkellä tyhjillään Yliopiston tiivistettyä toimintaansa".

Kaavan tavoitteissa kerrotaan, että kaavaa laatiessa huomoidaan alueen rakennus- ja

kulttuurihistorilalliset arvot.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.rauma.fi/02-

320-seminaarinmaki/
 

Päätösehdotus Toimialajohtaja Strander Soile 19.1.2021:

Sivistysvaliokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa. Seminaarinmäki on kulttuurihistoriallisesti Suomessa

ainulaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät arvokkaalla tavalla pitkä historia, arvokas rakennuskanta,

uniikki opetuspuutarha ja tämän päivän moderni yliopistokoulutus sekä perusopetus ja varhaiskasvatus.

Tätä kokonaisuuttaa tulee vaalia kaikin tavoin. Alueen pysyminen elinvoimaisena ja Turun yliopiston

aktiivisessa koulu- opiskelu- ja tutkimuskäytössä on Raumalle tärkeää. Tyhjillään tai nykyisellään

käyttökelvottomassa kunnossa olevat kiinteistöt eivät kuitenkaan palvele ketään ja niiden osalta on

perusteltua etsiä ja mahdollistaa uusia toimintoja asemakaavamuutoksella. Asemakaavamuutos tulee

kuitenkin toteuttaa siten, että alueen kulttuurihistorialliset arvot ovat keskiössä, opetuspuutarhan

olemassaolo ja toiminta nykyisellään turvataan ja muutosten mahdolliset negatiiviset vaikutukset alueen

nykyisiin käyttäjiin minimoidaan. Lisäksi mahdollisen uudisrakennuksen osalta on huolehdittava siitä,

että se kooltaan ja ulkoasultaan soveltuu Seminaarimäen kokonaisuuteen.
 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
 

Lisätietojen antaja Toimialajohtaja Soile Strander

Puh. 044 793 3070
 

Tiedoksi  
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Sivistysvaliokunta 27.1.2021
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Helin Auli, Hallintosihteeri 29.1.2021
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Aro Jonna
Lähetetty: 17. joulukuutata 2020 8:09
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Aikko Sari
Aihe: VL: LAUSUNTOPYYNTÖ Seminaarinmäki AK:02-320

Hei! 

 

Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomaisella ei ole lausuttavaa Seminaarimäen (AK:02-320) asemakaavan 

luonnoksesta. 
 

 

Terveisin 

Jonna Aro 

  
**************************************************************************** 
Jonna Aro 
Terveystarkastaja 
puh. 044 707 2943 
jonna.aro@rauma.fi  

RAUMAN KAUPUNKI 
Ympäristöterveydenhuolto 
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA 

 

 

 

 

Lähettäjä: Heinonen Taina [mailto:Taina.Heinonen@rauma.fi]  

Lähetetty: 7. joulukuuta 2020 12:01 

Vastaanottaja: laura.schrey@senaatti.fi; Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; kirjaamo@satapelastus.fi; 
Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Sivistys 

<Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla 

<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto 

<kirjaamo@satakunta.fi>; kirjaamo@museovirasto.fi; Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>; 

matti.lehtonen@voimatel.fi; Vastamäki Jukka <Jukka.Vastamaki@rauma.fi>; kirjaamo@tukes.fi; Kirjaamo Sote 

<Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; ari.keskisarja@teliacompany.com. 

Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ Seminaarinmäki AK:02-320 
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Järvenpää Tero (Tukes) <Tero.Jarvenpaa@tukes.fi>

Lähetetty: 27. tammikuutata 2021 11:10

Vastaanottaja: Kaavoitus

Aihe: Tukesin lausunto Seminaarinmäen (AK:02-320) asemakaavan luonnoksesta

Rauman kaupunki, kaavoitus 

 

Asia: Tukesin lausunto Rauman kaupungin lausuntopyynnöstä koskien Seminaarinmäen (AK:02-320) asemakaavan 

luonnosta.  

 

Tukesilla ei ole kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla huomautettavaa lausuntopyynnöstä. Lähimmät 

vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset sijaitsevat sen verran etäällä kaava-alueen 

asuinrakennuksista (yli 1 km), etteivät ne Tukesin käytettävissä olevien tietojen perusteella aiheuta sellaista vaaraa, 

joka estäisi muutoksen. 

 

Ystävällisin terveisin, 
-------------------------------------------------- 

Tero Järvenpää 

Ylitarkastaja, Teolliset prosessit 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere  

Puh. 029 5052 017 

tero.jarvenpaa(at)tukes.fi 

 



 

LAUSUNTO                        1 (1) 
  

5.2.2021 
 
 
 

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua 

Satakunnan pelastuslaitos | Satakunnankatu 3 | 28100 PORI 
Puh. vaihde 02 621 1500 | etunimi.sukunimi@satapelastus.fi | www.satapelastus.fi 

 

Rauman kaupungin kaavoitus 
PL 104 
26101 Rauma 
 
 
 
 
Viite: Lausuntopyyntönne 07.12.2020 
 
LAUSUNTO RAUMAN SEMINAARIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A K02-320)  
 
 

Satakunnan pelastuslaitos on tutustunut Rauman kaupungin käynnistä-
mään asemakaavamuutos esitykseen. Tavoitteena on muuttaa asema-
kaava siten, että se mahdollistaa vanhan tontin jakamista pienempiin 
osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamista asuinkäyttöön.  
 
Satakunnan pelastuslaitos toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Asemakaavaehdotuksessa olevien kiinteistöjen pelastusteihin on kiinni-
tettävä erityistä huomiota suunnittelemalla rakennuslupavaiheessa pe-
lastustiet kokonaisuutena siten, että varmistetaan ensihoito- ja pelas-
tusyksikköjen pääsy sekä uusille että alueeseen liittyville olemassa ole-
ville kiinteistöille.  
 
Erityisesti korkeissa rakennuksissa on pelastustoimintaa helpottavata-
vat laitteet suunniteltava siten, että pelastus- ja sammutustoimenpiteet 
on mahdollista toteuttaa kiinteistön omilla järjestelmillä. 
 
Toteuttamisvaiheessa alueelle tulee huomioida pelastustoimen tarpeet, 
kuten sammutusveden saanti. 
 
Pelastuslaitoksella ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksesta.  

 
 
 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 
 
 
 Juha Suonpää 
 aluepalopäällikkö 
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Heinonen Taina

Lähettäjä: REO Suunnittelu <suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 4. helmikuutata 2021 12:14
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VS: LAUSUNTOPYYNTÖ Seminaarinmäki AK:02-320

Hei, 

 

Rauman Energialla / Rauman Energia Sähköverkolla ei lausuttavaa Seminaarinmäen (AK:02-320) asemakaavan 

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

 

 

Lähettäjä: Heinonen Taina <Taina.Heinonen@rauma.fi>  

Lähetetty: maanantai 7. joulukuuta 2020 12.01 

Vastaanottaja: laura.schrey@senaatti.fi; Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; kirjaamo@satapelastus.fi; 

Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Sivistys 

<Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla 

<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto 

<kirjaamo@satakunta.fi>; kirjaamo@museovirasto.fi; REO Suunnittelu <suunnittelu@raumanenergia.fi>; 

matti.lehtonen@voimatel.fi; Vastamäki Jukka <Jukka.Vastamaki@rauma.fi>; kirjaamo@tukes.fi; Kirjaamo Sote 

<Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; ari.keskisarja@teliacompany.com. 

Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ Seminaarinmäki AK:02-320 
 

 

Hei, 

 

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Seminaarinmäen (AK:02-320) asemakaavan luonnoksesta. 

Pyydämme lausuntoja saapuvaksi 4.2.2021 mennessä.  

 

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.rauma.fi/02-320-

seminaarinmaki/ 

Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta, pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostitse. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 
Puhelin (02) 834 11 (vaihde) 
kaavoitus@rauma.fi 
http://www.rauma.fi/ 



 

                                        Dna Oy, Lounais-Suomi p. (02) 83 131, Y-tunnus 1956918-4,  kotipaikka Rauma, www.dnaoy.fi 
                                     Kalliokatu 10, PL 76, 26101 RAUMA, f (02) 822 0024 •Telekatu 1 PL 60, 21201 RAISIO, f (02) 433 2283 
                                      Kurjenmäenkatu 3, TURKU f (02) 831 3099 • Satakunnantie 1, PL 7, 29251 NAKKILA, f (02) 537 2991 

 

21.1. 2021 Matti Lehtonen 
                                                                                       
 
                                                                           LAUSUNTO 
                                                                                       
 
Rauman kaupunki 
 
Tekninen virasto/ kaavoitus 
PL 104 
26101 RAUMA 
 
 
Seminaarinmäen asemakaavan luonnos AK:02-320. 
                  

DNA Oyj ( DNA) on tutkinut osaltaan Seminaarinmäen  asemakaavan     
luonnosvaiheen ja toteamme seuraavaa: 

 
DNA Oyj:llä  ei ole huomauttamista ko. asemakaavan luonnosvaiheen sisältöön. 
 
Kiinteistöllä on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita rakennusten väleillä, joiden 
sijainti tulisi huomioida asemakaavamuutoksessa. ET2- kortteliin säilytettävä  
kaapelireitti mahdollisille telekaapelilaajennuksille Seminaarinkadun puolelta.   
Jos asemakaavamuutoksessa olevien DNA:n omistamien  telekaapelien sijaintia ei 
voida säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava sijainti.  
 
  
 
Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista. 

 
                      DNA Oyj:n  yhteyshenkilöinä ko. asioissa toimivat rakennuttajat 
                      Eija Patron , puhelin 0447313512 . E-Mail : eija.patron@dna.fi  ja Matti Lehtonen,  
                      puhelin 0447939648. E-Mail: matti.lehtonen@voimatel.fi 
 

Yhteistyöterveisin 
 
 DNA Oyj:n puolesta 
                   

 
 Matti Lehtonen 
  
 
                      Raumalla tammikuun 21 päivänä 2021 
 
 
                      Voimatel/Johtoverkot/Rakennuttaminen 
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Rauman kaupunki/Tekninen virasto, Kaavoitus
PL 104
26101 RAUMA

Viite AK 02-320

Asia RAUMA, Seminaarinmäen asemakaavan muutos

Rauman kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausunnon Seminaarinmäen asemakaavan 
muutoksen ehdotusvaiheesta.

Kaavaan on tehty Museoviraston luonnosvaiheesta antaman lausunnon mukaisia 
muutoksia. Kaava-alueen länsireunan suurta rakennusalaa on pienennetty, mutta yhä 
kaavamerkintä sallii uudisrakentamisen kiinni rakennusperintölailla suojellun rakennuksen 
päätyyn. Mikäli eri rakennusten väliin halutaan jättää mahdollisuus kulkuyhteydelle, voidaan 
se osoittaa koko seinäpinta-alaa pienempänä tai määräystekstinä.

Muutoin Museovirastolla ei ole huomautettavaa esitettyyn kaavaehdotukseen.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Tiedoksi Porin kaupunki/Satakunnan Museo
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Rauman kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausunnon Seminaarinmäen asemakaavan 
muutoksen ehdotusvaiheesta.

Kaavaan on tehty Museoviraston luonnosvaiheesta antaman lausunnon mukaisia 
muutoksia. Kaava-alueen länsireunan suurta rakennusalaa on pienennetty, mutta yhä 
kaavamerkintä sallii uudisrakentamisen kiinni rakennusperintölailla suojellun rakennuksen 
päätyyn. Mikäli eri rakennusten väliin halutaan jättää mahdollisuus kulkuyhteydelle, voidaan 
se osoittaa koko seinäpinta-alaa pienempänä tai määräystekstinä.

Muutoin Museovirastolla ei ole huomautettavaa esitettyyn kaavaehdotukseen.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Tiedoksi Porin kaupunki/Satakunnan Museo
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Seminaarinmäen asemakaavanmuutos, ehdotusvaihe päivätty 25.08.2021, 
Rauman kaupunki

Kaavahanke ja Suunnittelutilanne

Suunnittelualueena on Rauman keskustassa sijaitseva tontti 684-2-261-3, jonka pinta-ala on 
62511 m2. Suunnittelualue sijoittuu Karjalankadun ja Satamakadun väliselle alueelle 
rajoittuen idässä Seminaarinkatuun.

Kaavanmuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan hakemuksesta. Hakijan tavoitteena on 
saada asemakaavaa muutetuksi siten, että kaava mahdollistaisi tontin jakamisen pienempiin 
osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön. Ruokalarakennuksen 
tilalle tontin kaakkoiskulmaan hakija haluaisi mahdollisuuden rakentaa liike-asuinkerrostalo. 
Kaavaselostuksessa kaavan tavoitteisiin on lisäksi kirjattu asemakaavan laatiminen 
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla mm. rakennus- ja kulttuurihistorialliset 
arvot huomioon ottaen. 

Alueeseen kohdistuu ympäristönministeriön 21.11.2017 vahvistama Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen 16.3.2016 tekemä Seminaarinmäkeä koskeva rakennussuojelupäätös. 

Alueelta on tehty rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys (2020), 
kulttuurikasvillisuusselvitys (2020) ja meluselvitys (2021). 

Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön ”Rauman seminaari”. Lisäksi suunnittelualue rajoittuu pohjoispuolella 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ”Rauman 
rautatieasemanseutu”.
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Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä 13.3.2013. Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen 
(kk) ja matkailun (mv2) kehittämisvyöhykkeille sekä suojavyöhykkeelle (sv1).  
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty 17.5.2019 ja kaava on tullut voimaan 
20.9.2019. Vaihemaakuntakaavassa 2 suunnittelualue on osoitettu palvelujen alueeksi (P). 
Lisäksi suunnittelualueeseen kohdistuu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien 
kulttuuriympäristöjen merkintöjä.

Rauman koko kaupungin aluetta koskeva yleiskaava 2030 on hyväksytty 25.3.2019 ja kaava 
on tullut voimaan. Yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu palvelujen ja hallinnon alueelle (P). 
Aluevarausmerkinnän lisäksi suunnittelualueelle on merkitty koulu (y) ja merkittävää 
kulttuuriympäristöä (kh) ja vaarallisia kemikaaleja valmistavan ja varastoivan laitoksen 
suojavyöhykettä (konsultointivyöhykettä sv1).

Rauman keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 25.8.2003. 
Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla 
ympäristö säilytetään (PY/s).

Alueella on voimassa 23.11.2009 hyväksytty asemakaava.  Asemakaavassa suunnittelualue 
on merkitty rakennussuojelualueeksi, joka on tarkoitettu yleisiä rakennuksia varten (SRY/s7). 
Lisämerkinnän /s7 määräyksenä on ”Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen rakentamisen 
on sopeuduttava kohdemerkinnöillä suojeltaviksi osoitettujen rakennusten 
kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin arvoihin. Piha-alueen luonne Seminaarin puutarhana 
ja puistona tulee säilyttää.” Lisäksi alueen rakennuskantaan kohdistuu useita 
suojelumerkintöjä (sr, sr5 ja sr6) ja piha-alueeseen merkintä ”s6” (suojeltava alueen osa, 
jonka luonne seinaarin puutarhana tulee säilyttää). Alueen länsiosaan kohdistuu merkintä 
”s3” (alueen osa, jota on hoidettava siten, että luonnonympäristön ominaispiirteet säilyvät).

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aiemmat kannanotot ja niiden huomioon ottaminen

Ely-keskus on antanut kaavahankkeesta sen luonnosvaiheessa 21.01.2021 päivätyn 
lausunnon. Tällöin ELY-keskus on kulttuuriympäristön osalta kiinnittänyt huomiota 
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön merkitsemiseen myös kaavakartalle, 
suojelumerkintöjen määräysten täydentämiseen ja korjaamiseen (sr ja srs), uuden 
rakentamisen rakennusalojen sijoittamiseen irti suojeltavista rakennuksista, 
uudisrakentamisen ja pysäköinnin tarkempaan ohjaamiseen, rakennusten korkeutta 
koskeviin määräyksiin, uuden asuin-liikekorttelin sijoitteluun suhteessa Seminaarinmäen 
näkymään, havainnollistamisen lisäämiseen, rakentamistapaohjeisiin ja niiden 
laajentamiseen koko alueen kattaviksi sekä puutarha-alueen hoitoa koskeviin määräyksiin ja 
suosituksiin mm. vieraslajien poistamisen osalta.

Melun osalta ELY-keskus on ehdottanut määräysten lisäämistä koskien parvekelasitusta ja 
ulko-oleskelualueiden melusuojausta.

Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyen ELY-keskus on esittänyt polkupyöräpysäköinnin 
rakentamisvelvoitteen lisäämistä sekä harkintaa katualueen laajentamiselle 
Seminaarinkadun ja Satamakadun risteyksessä kevyen liikenteen järjestelyjen 
parantamiseksi.
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Kaavahankkeesta on ennen asemakaavanmuutosehdotuksen nähtäville asettamista pidetty 
neuvottelu 18.8.2021, jossa kannanottoja on vielä tarkennettu lausunnon jälkeen muokatun 
luonnoksen pohjalta. 

Luonnosvaiheen jälkeen kaavakartalle on lisätty yleismääräys koskien valtakunnallisesti 
merkittävää kulttuuriympäristöä ja alueen rakennusperintölailla suojeltuja rakennuksia 
koskevaa suojelumääräystä (srs1) on tarkistettu. Kaavakartan rakennusaloja on tarkistettu ja 
havainnepiirroksessa on kuvattu myös mahdollista lisärakentamista. Pysäköinnistä on 
annettu selkeät määräykset määrän osalta ja kaavakartalla on osoitettu ohjeelliset 
pysäköimispaikat. Lisäksi autopaikkojen sijoittamista rajoittaa etenkin s6-merkintä. 
Kaavaehdotukseen on lisätty pyöräpysäköintiä koskevat määräykset. Kaakkoisnurkan 
kerrostalon sijoitusvaihtoehtoja on tutkittu ja havainnollistettu tarkemmin ja kerrostalokortteli 
on siirretty Satamakadun varteen. Rakentamisen korkeutta koskevia kaavamääräyksiä on 
tarkistettu. Rakentamistapaohjeet on laajennettu koko kaava-aluetta kattaviksi ja niihin on 
lisätty maininta vieraslajien poistamisesta. Alueelle laadittu meluselvitys on päivitetty ja 
rakentamistapaohjeisiin on lisätty suositus parvekelasituksista (yli 55 dB päivämelutasolla). 
Päivitetyn meluselvityksen mukaan uuden kerrostalon pihamelutilanne täyttää ohjearvot sekä 
päivällä että yöllä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Yleistä

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavahanke on kehittynyt luonnosvaiheen jälkeen 
myönteiseen suuntaan ja ELY-keskuksen esittämiä näkemyksiä on huomioitu kaavaehdotuksen 
laadinnassa. Liikenteen osalta ELY-keskuksella ei ole kaavaehdotuksesta enää huomautettavaa. 
Lausuttavaa ELY-keskuksella on toimialansa osalta enää kulttuuriympäristöstä.  

Kulttuuriympäristö

ELY-keskus näkee hyvänä, että AL-korttelialueen sijaintia on muutettu kulttuuriympäristö ja 
keskustan näköyhteys paremmin huomioon ottavaksi. Sen sijaan kaavaehdotuksen 
mahdollistamaa rakennuksen korkeutta ELY-keskus pitää edelleen liian suurena ja esittää sen 
madaltamista. Mittakaavaa uudisrakennuksen korkeudelle tulee hakea Seminaarinmäen puolelta 
katua, jossa korttelin vieressä ja vastapäätä on pienimittakaavaisempia rakennuksia. Vastineessa 
todetun rakennuksen nivelosan tulisi ilmetä myös kaavakartalta.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myös suojelumääräykset ovat kehittyneet luonnosvaiheesta. 
Sr -merkintään vastineessa lisättäväksi todettu määräys puuttuu kuitenkin edelleen kaavakartalta 
ja ELY-keskus esittääkin sen lisäämistä. Srs-merkintää ELY-keskus esittää täydennettäväksi 
viittauksella suojelupäätökseen ja sen suojelua koskeviin määräyksiin. Myös yleismääräystä tulisi 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan täydentää olennaisimpien suojelua koskevien kysymysten 
osalta.

Lisäksi ELY-keskus huomauttaa, että selostuksen vaikutusten arviointia tulisi tarkistaa siten, että 
harjoituskoulun laajennus todettaisiin rakennusperintölailla suojelluksi (s.51) eikä asemakaava siltä 
osin siis laajenna suojeltujen rakennusten lukumäärää.
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ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan muuta lausuttavaa. Tämä lausunto on tehty 
yhteistyössä luonnonsuojeluyksikön kanssa ja se sisältää myös ELY-keskuksen L-
vastuualueen lausunnon.

Yksikönpäällikkö Risto Rauhala

Ylitarkastaja Päivi Valkama 

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI sähköpostilla Satakuntaliitto, Alueellinen vastuumuseo ja Museovirasto
VARELY Luonnonsuojeluyksikkö ja L-vastuualue
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Rauman kaupunki/Kaavoitus
kaavoitus@rauma.fi

viite: Lausuntopyyntönne 20.9.2021

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN SEMINAARINMÄEN ASEMAKAAVAN 
MUUTOSEHDOTUKSESTA

Hanke

Kaava-alue sijaitsee Rauman keskustassa kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla ja se muodostuu 
ajallisesti monikerroksisesta rakennuskannasta sekä seminaarin toimintaan kiinteästi liittyvästä 
puutarhasta. Rauman seminaari on perustettu vuonna 1896. Seminaarin tontilla on viisi alkuperäisen 
suunnitelman mukaista rakennusta: päärakennus, entinen johtajan asunto, kirjasto eli entinen 
harjoituskoulu sekä tiiliset käsityöverstas Artika ja paja. Muita alueen rakennuksia ovat 1950-luvulla 
rakennetut opetustilarakennus Torni, normaalikoulu ja puutarhurin asunto, ruokala/rivitalorakennus 
1967, työpaja Teknika 1969 ja uusi normaalikoulu 1997 sekä hiljattain valmistunut päiväkoti ja 
varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelupaikka nimeltään Pikkunorssi. 

Hankkeen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa vanhan tontin jakamisen 
pienempiin osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön. Suunnittelualueen 
kaakkoisosaan Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmaan osittain ruokalarakennuksen paikalle on 
tarkoitus rakentaa liike-/asuinkerrostalo. 

Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva päätös tuli voimaan 1.4.2018. 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen; tehokas 
liikennejärjestelmä; terveellinen ja turvallinen elinympäristö; elinvoimainen luonto- ja 
kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot, 
kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien suunnittelussa 
ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu 
viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja 
valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. 

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi 
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rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Rauman seminaari on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Satakunnan maakuntakaava

Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan 30.11.2011 (N:o YM1/5222/2010). 
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 
päätöksellä.

Seminaarinmäen asemakaava-alue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa Kaupunkikehittämisen 
kohdevyöhykeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia 
koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä 
vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä 
alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Aluetta koskee 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 arkeologisten kohteiden, valtakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön 
suunnittelun lähtökohtina. Kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja 
ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Asemakaava-alue sijoittuu maakuntakaavassa myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 
kohdevyöhykkeet. Suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön 
suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalvelujen 
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.

Seminaarinmäen aluetta koskee lisäksi merkintä Suojavyöhyke (sv1). Merkinnällä osoitetaan alueita, 
joilla alueiden käyttöä on läheisen alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia 
aiheuttavan luonteen vuoksi rajoitettava. Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan 
tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). 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.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
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Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.12.2013. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 3.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan 
maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Rauman keskustaan ei ole osoitettu 
tuulivoimatuotannon alueita.
 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 17.5.2019 ja se on saanut 
lainvoiman 1.7.2019. Vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto, soiden 
moninaiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuvat samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat 
merkinnät ja määräykset.

Vaihemaakuntakaavassa 2 Rauman Seminaarinmäki sijoittuu Palvelujen alueelle (P). Merkinnällä 
osoitetaan julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Alueelle voidaan sijoittaa myös tilaa 
vaativan erikoistavarakaupan yksiköitä. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
voidaan palveluverkon tarpeiden perusteella palvelujen alueelle osoittaa uusia vähittäiskaupan 
suuryksiköitä silloin kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia, yhdyskuntarakenne tukee 
kaupan saavutettavuutta ja haitalliset vaikutukset voidaan välttää. Kaupan mitoitus tulee 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määritellä paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden 
toteutumisen ajoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja 
liikennejärjestelmien toteuttamiseen.

Vaihemaakuntakaavassa 2 Rauman seminaari on osoitettu Valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (kh1). Seminaarinmäen vieressä Karjalankadun pohjoispuolella on 
toinen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Rauman rautatieasemanseutu. 
Rauman Seminaarinalue on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi 
Karjalankadun varrella RKY-aluetta laajemmalla rajauksella. Seminaarialueen viereinen Ilvaninkadun 
ja Satamakadun välinen alue on niin ikään maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. 

Näitä alueita koskee suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien 
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta 
koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee 
museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja siihen olennaisesti 
kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- 
ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä 
edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Yleiskaava

Alueella on voimassa Rauman kaupunginvaltuuston 25.3.2019 hyväksymä Rauman yleiskaava 2030. 
Yleiskaavassa alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Alue on tarkoitettu pääasiassa 
muille kuin kaupallisille palveluille. 
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Rauman keskustan osayleiskaava on hyväksytty 25.8.2003. Kaavassa alue on merkitty julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (PY/s).

Asemakaava

Alueella on voimassa 23.11.2009 hyväksytty asemakaava numero 02–311. Seminaarin alueen 
pääkäyttötarkoitukseksi on osoitettu rakennussuojelualue, joka on tarkoitettu yleisiä rakennuksia 
varten (SRY).

Satakuntaliiton kannanotot

Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 
2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja 
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä 
asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista 
koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi. 

Satakuntaliitto uudistaen luonnosvaiheen lausunnossa antanutta kannanottoaan toteaa, että Rauman 
Seminaarinmäen asemakaavan muutos on pääosin Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 2 ja alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen Rauman keskustan 
osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Rauman Seminaarinmäen asemakaavahanketta voidaan pitää 
merkittävänä ja suunnittelutyönä vaativana suunnittelualueen sijoittuessa poikkeuksellisen 
arvokkaaseen ympäristöön. 

Rauman seminaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja sen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee myös muita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä. Rauman Seminaarin alue on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuuriympäristöksi Karjalankadun varrella RKY-aluetta laajemmalla rajauksella (kh) sisältäen myös 
kiinteistön osoitteessa Karjalankatu 16. 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
(kh1) sekä maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (kh) koskevien merkintöjen yhteisen 
suunnittelumääräyksen mukaan ”kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön 
suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä 
huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen 
säilymistä.” 

Satakuntaliiton luonnosvaiheen lausunnossa esittämiä kaavan suojelumääräyksiin liittyviä 
täsmentämis- ja täydentämisehdotuksia on ehdotusvaiheen aineistoon tehdyissä muutoksissa 
huomioitu riittävällä tavalla. Rauman seminaarin puutarhan arvojen säilymisen edellytyksiä parantaa 
kaavaluonnoksessa jo mukana olleiden /s7 sekä s6 suojelumääräyksiä täydentävä yleisiin määräyksiin 
tehty lisäys puutarhan erityisyyden tunnistamisesta osana suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtia. 
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Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista järjestetyssä viranomaisneuvottelussa 18.8.2021 
Satakuntaliitto totesi, että AL-tontin suunnittelu on tarkennetun sijainnin myötä kehittynyt 
parempaan suuntaan. Uuden kerrostalon ympäristöön sopivuutta koskien Satakuntaliiton esitti 
kokouksessa näkemyksen, että se on edelleen liian korkea verrattaessa sitä muuhun Seminaarinmäen 
rakennuskantaan. Lausunnolla oleva kaavaehdotus ei tuonut merkittävää muutosta luonnoksen AL-
tontilla sallittuun kerroslukuun ja räystäskorkeuteen.  Vaikutusten arvioinnissa ei ole tarkemmin 
esitetty perusteita, millä tavalla konsultin laatima viitesuunnitelma ja kuvaistutus osoittavat, että 
osana Seminaarinmäen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä tontin 
rakentamistapaohjeissakin mainittu sijainti kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla Seminaarinkadun ja 
Satamakadun risteyksen tuntumassa on riittävällä tavalla huomioitu. 

Selostuksen vaikutusten arviointia esittelevässä taulukossa (s. 49-50) kaupunkikuvan, 
kulttuuriperinnön osalta muutoksen suunta on todettu olevan ”0” vaikka kaavaehdotuksen 
mahdollistamalla uudisrakentamisella erityisesti AL-korttelin tapauksessa on arvioitavissa vaikutusta 
molempiin. Rakennettuun ympäristöön kaavamuutoksen vaikutuksesta aiheutuvan muutoksen 
suunta on arvioitu taulukossa myönteiseksi (+), eikä monen tekijän yhteisvaikutusta ole eritelty 
tarkemmin. Tontille 261-7 rakennettavan kerrostalon korkeus suhteutetaan arvioinnissa 
Seminaarinkadun ja Satamakadun kulman kerrostaloon, mutta ei vertailla sitä Satamakadun ja 
Seminaarinkadun risteyksen kaakkoispuoleiseen AL2-korttelin rakennettuun nykytilaan. 

Kaavan vaikutusten arvioinnissa on otettu periaatteeksi vertailu voimassa olevaan asemakaavaan, jota 
ei kuitenkaan Seminaarimäen kokonaisuuteen uutta maankäyttöä tuovan AL-korttelin ja muun 
uudisrakentamisen mahdollisuuden osalta johdonmukaisesti ole toteutettu. Tässä yhteydessä 
Satakuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota myös asemakaavaehdotuksessa osittain AL-korttelin alle 
jäävän 1968 lopulla rakennetun ruokalarakennuksen ja uudisrakentamisen suhteen vähäiseen 
käsittelyyn. Vaikutusten arvioinnissa todetaan pelkästään, että ”Rakennusinventoinnissa ei 
rakennuksesta löydetty sellaisia erityisiä arvoja, etteikö sitä voisi purkaa”.  Kaavan laatimisen 
yhteydessä vuonna 2020 toteutetussa rakennusinventoinnissa ja kulttuuriympäristöselvityksessä 
ruokalarakennuksen on todettu olevan historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
arvokas, jonka säilyttämisen edellytyksiä nähtiin heikkona johtuen ensisijaisesti rakennuksen käytöstä 
poistumisesta ja sen irrallisesta sijainnista Seminaarinmäen muuhun moderniin rakennuskantaan 
nähden. Erittäin haastavan suunnittelutehtävän tapauksessa Satakuntaliiton näkemyksen mukaan 
uudisrakentamisen ehdotettua sijaintia, käyttötarkoitusta ja olevasta rakennuskannasta poikkeavaa 
rakentamistapaa tulisi avata selostuksessa nykyistä johdonmukaisemmin.  

Satakuntaliitto esittää asemakaavaehdotuksen selostusta tarkennettavaksi Satakunnan 
maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelualuetta koskevien merkintöjen ja 
määräysten osalta. Kaavaselostuksessa (s. 25) todetaan esimerkiksi virheellisesti, että suunnittelualue 
maakuntakaavassa sijoittuisi taajamatoimintojen alueelle, mutta se on osoitettu Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 palvelujen alueeksi (P).  

Satakuntaliitto esittää harkittavaksi täydentää kaavaselostuksen Seminaarinmäen rakentamisen 
historiaa ja nykyistä rakennuskantaa käsittelevää osuutta kaavassa ilman suojelua jäävien, mutta 
alueen ajallisen kerrostuneisuuden osalta tärkeiden rakennusten osalta. Esimerkiksi valokuvat uuden 
normaalikoulun ja uuden päiväkoti Pikkunorsin ja erityisesti kaavan toteuttamisen myötä purettavaksi 
tulevan ruokalarakennuksen osalta antaisivat tarkemman kuvan lähtötilanteesta. Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 2 tausta-aineistona toimineen Satakunnan rakennusperintö 2005 
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päivitysinventoinnissa Seminaarinmäen maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön 
kuvauksessa on mainittuna sekä 1968 valmistunut ruokalarakennus (Matti S. Heino) että 1997 
valmistunut uusi normaalikoulu (arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio) todeten seuraavaa: 
”Vanhat seminaarin, nykyisen Turun yliopiston Rauman opettajankoulutusyksikön, rakennukset 
muodostavat mielenkiintoisen ryhmän, jossa uudisrakennukset eivät hallitse näkymää varsinkaan 
Seminaarinkadun suunnasta lähestyttäessä”. 

Satakuntaliitto katsoo, että alueen rakennetun ympäristön osalta ajallisen kerrostuneisuuden 
huomioimista olisi syytä rakentamistapaohjeissa ulottaa uudempaan rakennuskantaan ja kiinnittää 
huomiota uudisrakentamisen ohjaamiseen. Kaavaehdotuksessa on tontille 261-4 uuden 
normaalikoulun eteläpuolelle urheilukentän läntistä puoliskoa kattavasti laajennettu lisärakentamista 
mahdollistavaa rakennusalaa. Tämän uudisrakentamisen mahdollisia vaikutuksia suunnittelualueen 
kaakkoispuolella sijaitsevaan maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Ilvaninkadun ja 
Satamakadun välinen alue) ei ole huomioitu erikseen kaavaselostuksessa. 

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
perusteella muuta lausuttavaa Seminaarinmäen asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Lausunnon on laatinut maakunta-arkkitehti Daniel Nagy, daniel.nagy@satakunta.fi, p. 044 711 4348 

SATAKUNTALIITTO

Tiedoksi: Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen ELY-keskus           

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta kirjaamo@satakunta.fi 
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Viite: Lausuntopyyntönne Seminaarinmäen asemakaavamuutoksen AK02-320 eh-
dotusvaiheesta 
 
Lausunto Rauman seminaarimäen asemakaavamuutoksen ehdotusvai-
heesta, asemakaava 02-320 
 
  
Kiinteistö:  684-2-261-3, Seminaarinkatu 1 
Kiinteistön omistaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
Kaavamuutoksen hakija: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (”Hakija”) 
 
 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on tehnyt kaavoituspyynnön 22.3.2019 viitaten Rau-
man kaupunginhallituksen periaatepäätökseen 4.12.2017. 
 
Kaavaluonnoksen ja käytyjen neuvotteluiden sekä kommenttien perusteella laadittu 
ja lausuttavana oleva kaavaehdotus täyttää Hakijan puolesta Hakijan ja Rauman 
kaupungin kesken laaditussa kaavoitussopimuksessa asetetut tavoitteet. 
 
Hakijalla ei ole huomautettavaa lausuttavana olevaan kaavaehdotukseen. 
 
 
 
Kunnioittavasti 
 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
 
Aki Havia 
Johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito 
 
 
 
Tiedoksi 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
- toimitusjohtaja Sanna Sianoja 
- sopimus- ja juridiikka-asiantuntija, lakimies Jukka Hammar 
 
Rauman kaupunki 
- kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen (jouni.makinen@rauma.fi) 
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