
Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 17.08.2016
Kaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 13.04.2016
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 01-100
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,1444 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]0,7145 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]4,1444
 

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

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 4,1444 100,0 59140 1,43 0,0000 42320
A yhteensä 0,7265 17,5 18850 2,59 0,7265 18850
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä 0,1688 4,1 6900 4,09 0,1688 6900
K yhteensä 1,2577 30,3 33240 2,64 -0,0896 18040
T yhteensä       
V yhteensä 0,1453 3,5   0,0042  
R yhteensä       
L yhteensä 1,7208 41,5 150 0,01 -0,7919 -1470
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,1253 3,0   -0,0180  

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

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

Yhteensä 0,7145 17,2  0,7145  

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

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

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 4,1444 100,0 59140 1,43 0,0000 42320
A yhteensä 0,7265 17,5 18850 2,59 0,7265 18850
AK 0,4867 67,0 13450 2,76 0,4867 13450
AL 0,2398 33,0 5400 2,25 0,2398 5400
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä 0,1688 4,1 6900 4,09 0,1688 6900
CKP 0,1688 100,0 6900 4,09 0,1688 6900
K yhteensä 1,2577 30,3 33240 2,64 -0,0896 18040
K     -1,3473 -15200
KM 1,2577 100,0 33240 2,64 1,2577 33240
T yhteensä       
V yhteensä 0,1453 3,5   0,0042  
VP 0,1453 100,0   0,0042  
R yhteensä       
L yhteensä 1,7208 41,5 150 0,01 -0,7919 -1470
Kadut 1,6220 94,3 150 0,01 0,1793 150
LPY 0,0988 5,7   -0,1766 -200
LA     -0,7946 -1420
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,1253 3,0   -0,0180  
W 0,1253 100,0   -0,0180  

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

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

Yhteensä 0,7145 17,2  0,7145  
ma 0,7145 100,0  0,7145  
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1. Selvityksen tausta ja tavoitteet 
 

Raumalla on vireillä koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatiminen sekä valmisteilla kauppaa 
koskevia asemakaavoja. Viimeisten vuosien aikana on Raumalla tehty useita kaupan selvityksiä. 
Kaavoitusta varten on ilmennyt tarve koota yhteen tehdyt selvitykset ja päivittää oleellisimmat 
markkinoilla tapahtuneet muutokset.  

Rauman kaupallisissa selvityksissä on tarkasteltu kaupan markkinatilannetta ja markkinoiden 
kehitysnäkymiä aina vuodesta 2009 lähtien. Selvityksiä on tehty eri lähtökohdista sekä asemakaavoja 
ja yleiskaavoja varten. Yhdistelmätyössä on tarkoitus selvittää kaupan kehitys tilastoaineiston avulla 
vuoden 2014 tasolle ja päivittää alueen ostovoimatiedot ja ennusteet (markkinoiden arvo). 

Työssä ovat mukana seuraavat kauppaa koskevat selvitykset: 

 Rauman yleiskaava, Kaupallinen selvitys 2011  

 Vanhan Rauman osayleiskaava, Kaupallinen selvitys 2012   

 Rauman tilaa vaativan kaupan alue, Kaupallinen selvitys 2012 

 Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava, Seudullisuuden alaraja 2013 

 Rauman tilaa vaativan kaupan alue, Kaupallisen selvityksen päivitys 2014  

 Rauman kaupallisen selvityksen päivitys, Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 
2014 

 Länsirannan kauppakeskus, Lausunto 2014 

 Rauman keskustan kauppakeskuksen liiketaloudelliset vaikutukset ‐ kaupan ja palveluyritysten 
asiointimäärien muutokset Rauman keskustassa 2015 

 

Kaupallisessa selvityksessä tutkitaan Rauman vähittäiskaupan markkinoiden kehitystä. Selvityksessä 
kootaan tiedot Rauman vähittäiskaupasta sekä markkina-alueen ostovoimasta ja kilpailutilanteesta. 
Ostovoiman kehityksen pohjalta arvioidaan markkina-alueen liiketilan lisätarpeita vuoteen 2025 ja 
2035. Lisäksi päivitetään kaupan yleistä kehitystä ja verkkokauppaa kuvaavat luvut.  

Markkinatietojen päivityksen lisäksi selvitykseen kootaan yhteen aikaisemmissa selvityksissä esitetyt 
kaupan edustajien näkemykset keskustan ja Vanhan Rauman kehittämisestä sekä vaikutusarviot ja 
asiakasvirta-analyysit Länsirannan kauppakeskuksesta. Kaupan nykytilan sekä kaupan markkinoiden 
kehityksen pohjalta arvioidaan kaupan kehittämispotentiaalia Raumalla. 

Rauman kaupallisen selvityksen päivityksen on tilannut WSP Finland Oy:ltä Rauman kaupunki. 
Selvityksen yhteyshenkilönä on toiminut kaupungin puolelta kaavoitusjohtaja Juha Eskolin. 
Selvityksestä vastaavat KTM Tuomas Santasalo ja KTM Katja Koskela.  
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2. Kaupan nykytila Raumalla 
Rauman kaupan nykytilaa analysoidaan tässä sekä tilastojen että kartoituksen pohjalta. Tilastosta 
saadaan vähittäiskaupan myynti ja toimipaikat. Myynnin ja ostovoiman avulla lasketaan ostovoiman 
siirtymät, eli se kuinka hyvin alueen kauppa myy suhteessa paikalliseen ostovoimaan.  

Kaupan sijoittumista Raumalla analysoidaan eri selvityksissä tehtyjen kartoitusten pohjalta. 
Kartoituksilla on koottu tietoa vähittäiskaupan ja muiden kaupallisten palveluiden käytössä olevista 
liikepinta-aloista. Viimeisimmässä selvityksessä on tarkasteltu, mitä merkittäviä muutoksia Rauman 
kaupallisessa rakenteessa on tapahtunut edellisiin kartoituksiin nähden.  

2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Raumalla 

Vähittäiskaupan myyntiä ja toimipaikkoja on tarkasteltu Tilastokeskuksen yritystilaston pohjalta. 
Tilastokeskuksen yritystilastosta on saatu liikevaihto, johon on laskettu päälle arvonlisävero. Tällöin 
myynti on verrannollinen ostovoimaan, joka myös pitää sisällään arvonlisäveron. Viimeisimmät 
yritystilaston tiedot ovat vuodelta 2014.  

Mikäli jollakin toimialalla on alle kolme toimipaikka, ei myyntitietoja ole saatavilla.  Nämä myyntitiedot 
on arvioitu toimialojen keskimyyntien pohjalta niin, että vähittäiskaupan kokonaissumma on sama kuin 
vähittäiskaupan myynti Tilastokeskuksen tilastossa. 

Yritystilasto on tehty toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisesti. Päivittäistavarakauppaan kuuluvat 
päivittäistavaramarketit ja lähikaupat, Alkot, päivittäistavarakaupan erikoismyymälät (mm. leipomot, 
makeiskaupat, jäätelökioskit, kalakaupat, luontaistuotekaupat) sekä kioskit. Tavaratalokauppa-
luokassa ovat hypermarketit, tavaratalot ja muut laajantavaravalikoiman myymälät. 

Tilaa vaativaan erikoiskauppaan sisältyvät rauta- ja rakennustarvikekauppa, kodintekniikkakauppa, 
puutarhakauppa, huonekalukauppa ja venekauppa. Muuhun erikoiskauppaan sisältyy 
keskustahakuinen erikoiskauppa eli mm. muotikauppa, urheilukauppa, kulta- ja kellokauppa, 
kukkakauppa, apteekit, sisustuskauppa, matkapuhelinkauppa ja optikot. Vähittäiskaupan lisäksi 
tarkastellaan autokauppaa ja ravintolatoimintaa. Autokauppa sisältää autokaupan, varaosakaupan, 
autohuollon ja huoltamotoiminnan (pl. automaattiasemat). 

 

 

 

Vähittäiskaupan ja palveluiden toimipaikat ja myynti Raumalla

Toimipaikat Myynti milj. e

2013 2014 2013 2014

Päivittäistavarakauppa, Alkot ja kioskit 37 39 110 107

Tavaratalokauppa 4 4 83 62

Tilaa vaativa kauppa 39 38 52 51

Muu erikoiskauppa 137 134 85 77

Erikoiskauppa yhteensä 176 172 137 128

Vähittäiskauppa yhteensä 217 215 330 297

Auto‐, varaosa‐ ja rengaskauppa 36 37 72 71

Huoltamot (ei automaatteja) 8 8 23 28

Auton huolto ja korjaus 52 52 19 21

Autokauppa yhteensä 96 97 113 121

Ravintolat ja kahvilat 84 86 36 40

Lähde: Tilastokeskus
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Vuonna 2014 Raumalla oli yhteensä 215 vähittäiskaupan toimipaikkaa. Autokaupan toimipaikkoja oli 
yhteensä 37 ja ravintola- ja kahvilapalveluiden 52. Vähittäiskaupan myynti Raumalla oli vuonna 2014 
yhteensä lähes 300 miljoonaa euroa. Autokaupan ja huoltamotoiminnan myynti oli yhteensä noin 100 
miljoonaa euroa ja ravintolatoiminnan lähes 40 miljoonaa euroa.  

Vuoteen 2013 verrattuna on vähittäiskaupan myynti Raumalla jonkin verran laskenut. Laskua on 
erityisesti tavaratalokaupassa, mutta myös muussa erikoiskaupassa.  

Rauman vähittäiskaupan ja autokaupan liikevaihdon kehitystä on verrattu koko maan sekä Porin 
vähittäis- ja autokaupan liikevaihdon kehitykseen. Edelliseen taulukkoon verrattuna liikevaihtotieto 
sisältää myös autokaupan liikevaihdon. Kaupan kehityksestä on tietoa vuosilta 2007 – 2012 sekä 
2013 - 2014. Viimeisimpien tilastovuosien 2013 - 14 tiedot eivät ole aikasarjana verrannollisia edellisiin 
vuosiin johtuen Tilastokeskuksen tilastointiuudistuksesta vuonna 2013. Tilastouudistuksen myötä 
estimoitavien toimipaikkojen osuus toimipaikkarekisteristä kasvoi.  

Vuosien 2007 - 2012 aikana vähittäis- ja autokaupan liikevaihto kasvoi Raumalla yhteensä noin 18 %, 
kun koko Suomessa vastaava kasvu oli vain 11 %. Porissa vähittäiskaupan ja autokaupan kasvoi 
samassa ajassa 13 %. Vuonna 2014 vähittäis- ja autokaupan liikevaihto vastaavasti laski Raumalla 
merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, vastaava lasku tapahtui myös Porissa, kun taas koko 
Suomessa vähittäis- ja autokaupan liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla.  

 

 
 
 

2.2. Ostovoiman siirtymät Raumalla 

Ostovoima kuvaa yksityisen kulutuksen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on 
laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. 
Ostovoima kertoo alueen paikallisväestön ostokyvystä ja miten se kohdistuu kaupan eri toimialoille. 
Ostovoima kertoo alueen asukkaiden markkinapotentiaalin, mutta ei sitä, missä asukkaat 
todellisuudessa rahansa käyttävät, eli missä ostovoima toteutuu myyntinä.  

Yleisesti päivittäistavarakauppa-asioinnit hoidetaan lähellä. Arkisin elintarvikeostot tehdään usein 
lähellä kotia ja lähinnä viikonloppuisin käydään lähialuetta hieman kauempana monipuolisessa 
päivittäistavarakaupassa. Erikoiskaupan ostoksia haetaan kauempaakin. Mitä harvemmin tuotetta 
ostetaan, sitä herkemmin voidaan asioida myös kauempaa. Muotikauppa keskittyy suuriin 
kaupunkeihin ja niin keskittyvät ostoksetkin. Erikoiskaupan ostosmatkojen yhteydessä hoidetaan myös 

Vähittäiskaupan ja autokaupan liikevaihdon kehitys 2007 ‐ 2012

Ind. 100 = 2007

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kasvu yht.

Vuosi‐

muutos 2013 2014

Rauma 100 110 105 109 117 118 18 % 3,3 % 100 93

Pori 100 105 98 103 111 113 13 % 2,5 % 100 95

Koko Suomi 100 105 100 103 109 111 11 % 2,1 % 100 100

Lähde:Tilastokeskus

Vähittäiskaupan ja autokaupan liikevaihdon muutos edellisvuodesta

2008 2009 2010 2011 2012 2013‐2014

Rauma 9,6 % ‐4,5 % 4,1 % 7,0 % 0,8 % ‐6,7 %

Pori 4,6 % ‐5,9 % 4,3 % 8,4 % 1,9 % ‐5,2 %

Koko Suomi 5,0 % ‐5,2 % 3,7 % 5,8 % 1,6 % 0,4 %

Lähde:Tilastokeskus
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päivittäistavarakauppa-asiointia, mikä lisää päivittäistavarakaupan siirtymiä monipuolisiin keskittymiin.  
Vaikka tilaa vaativa kauppa keskittyy, vetovoimaisia tilaa vaativan kaupan myymälöitä on myös 
pienissä keskuksissa. Autokauppa keskittyy omille alueilleen, ja autokaupassa käydään myös yli 
maakuntarajojen. 

Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten Rauman vähittäiskauppa palvelee 
kaupunkilaisiaan. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta 
ostovoimaa toteutuneeseen myyntiin. Myynnin lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritystilastoa. 
Tavaratalokaupan myynti on jaettu päivittäistavarakauppaan, tilaa vaativaan kauppaan ja muuhun 
erikoiskauppaan. Ostovoiman siirtymät on laskettu vuosille 2013 ja 2014. Koska vähittäiskaupan 
myynti Raumalla laski vuonna 2014 nopeammin kuin ostovoiman arvioidaan laskeneen, pienenivät 
myös ostovoiman siirtymät. Autokaupassa ostovoiman lasketaan vähentyneen myyntiä enemmän, 
joten ostovoiman siirtymien arvioidaan Raumalle kasvaneen.  

Rauman ostovoiman siirtymät ovat positiiviset eli ostovoimaa siirtyy Raumalle lähialueen pienemmistä 
kunnista. Vastaavasti jonkin verran ostovoimaa siirtyy myös Raumalta mm. Poriin ja Turkuun. 
Ostovoiman siirtymät ovat positiivisimmat erikoiskaupassa, kun taas tilaa vaativassa kaupassa 
siirtymät ovat negatiiviset.  

 

 

 

Verrattuna edelliseen kaupan selvitykseen sekä vuoteen 2013 ovat ostovoiman siirtymät Raumalla 
pienentyneet. Erikoiskaupan myynti on Raumalla laskenut erityisesti tavaratalokaupan 
käyttötavarakaupan negatiivisen kehityksen myötä, mutta myös varsinaisissa erikoiskaupan 
myymälöissä myynti vuonna 2014 laski.  

Rauma vetää edelleen ostovoimaa markkina-alueensa pienemmistä kunnista, mutta aikaisempaa 
enemmän raumalaisten ostovoimaa virtaa ulos kaupungista, mm. Poriin ja Turkuun. Mahdollisesti 
myös osa potentiaalista on suuntautunut vähittäiskaupan sijaan myös muuhun kulutukseen tai 
säästöön.  

 

Vähittäiskaupan ostovoiman siirtymät Raumalla

2014

Myynti Ostovoima

milj.€ milj. € milj.€ % ov:sta

Päivittäistavarakauppa ja Alko 145 142 3 2 %

Tilaa vaativa kauppa 55 58 ‐3 ‐5 %

Muu erikoiskauppa 97 86 11 13 %

Erikoiskauppa yhteensä 153 144 8 6 %

Vähittäiskauppa yhteensä 297 286 11 4 %

Auto‐ varaosa‐ ja rengaskauppa 71 60 11 18 %

2013

Myynti Ostovoima

milj.€ milj. € milj.€ % ov:sta

Päivittäistavarakauppa ja Alko 151 141 10 7 %

Tilaa vaativa kauppa 60 61 0 ‐1 %

Muu erikoiskauppa 119 92 26 28 %

Erikoiskauppa yhteensä 179 153 26 17 %

Vähittäiskauppa yhteensä 330 294 36 12 %

Auto‐ varaosa‐ ja rengaskauppa 72 64 8 12 %

Lähde: Tilastokeskus, Santasalo Ky

OV‐siirtymä

OV‐siirtymä
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2.3. Rauman kaupallinen rakenne 

Rauman keskustassa on useita erityyppisiä kaupallisia keskittymiä. Ydinkeskustan kuuluu Vanha 
Rauma sekä uusi keskusta. Ydinkeskustan pohjoispuolella on suuryksikköalue ja tämän itäpuolella 
tilaa vaativan kaupan alue, jossa on myös market-kauppaa. Samantyyppinen kaupallinen keskittymä 
on myös Papinhaka. Myös ydinkeskustan reuna-alueilla on paljon kauppaa ja palveluita. Raumalla on 
myös yksi alakeskus, Lapin entinen kuntakeskus. Lisäksi Kodisjoella toimii lähikauppa.  

 

 
Kaupalliset keskittymät Rauman keskustassa 2015 
 

 

Rauman kaupallinen rakenne on selvitetty kenttäkartoituksella. Kartoitukset on tehty pääosin 
edellisten kaupan selvitystöiden yhteydessä vuosina 2010 - 2012. Uusimpia päivityksiä on tehty 
kaupungilta saatujen tietojen pohjalta lähinnä Länsirannan asemakaava-alueen, Kauppakeskus 
Wännin ja Potkurin osalta.  

Kartoituksen pohjalta on laskettu kaupallisten palveluiden pinta-ala. Liikkeen pinta-ala on laskettu 
rakennuksen pohjapinta-alan mukaan ja se pitää sisällään myymälätilan lisäksi mm. takatilat, varastot, 
porraskäytävät sekä seinät. Hotelleista on karttaan piirretty ensimmäinen kerros. Pinta-ala ei ole 
yhtenevä rakennusluvan kerrosalan kanssa, mutta liikkeiden pinta-alat ovat kuitenkin alueittain 
keskenään verrannolliset. 

Kartoitus kuvaa aina tiettyä ajankohtaa. Tilanne kuitenkin elää, liikkeet lopettavat, tilalle tulee uusia tai 
liikkeet vaihtavat paikkaa. Uusien liiketilojen rakentaminen on kuitenkin pidempiaikainen prosessi, 
joten kokonaiskuva alueen liiketilakannasta pysyy kohtalaisen vakaana pidemmän aikaa. 

Kaupan palvelut ovat keskittyneet keskustaan. Kauppapalveluiden rungon on muodostanut Vanha 
Rauma ja siitä kauppapalvelut ovat laajentuneet länteen Kanalin yli Valtakadun alueelle. 
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Keskustakauppa jatkuu Valtakatua koilliseen Syväraumankadulle, jonka kaupallinen rakenne on jo 
toisen tyyppinen kuin aivan ydinkeskustassa. Kadun varrelle on keskittynyt reuna-alueen kaupallisia 
palveluita mm. kampaamoja, kauneushoitoloita ja hierontaliikkeitä. Osa liiketiloista on muussa 
käytössä kuten toimistoina. Alueella on myös yksi pieni päivittäistavarakauppa lähialueen asukkaita 
palvelemassa. Myös keskustan eteläosissa on kaupan palveluiden alue, joka ei enää toiminnallisesti 
kuulu aivan kaupalliseen ytimeen. 

 

 

Kaupallisten palveluiden liiketilat 2010, 2012, 2015, 2016 
Lähde: Santasalo Ky kartoitukset ja Rauman kaupunki päivitykset 

 

Market-alueella on hypermarket-kauppaa ja näiden etuliikkeinä erikoiskauppaa ja palveluita. Market-
alueen viereen on rakentunut tilaa vaativan kaupan ja autokaupan alue, joka jatkuu aina Valtatie 8 
risteyksen yli. Alueella on pari laajantavaravalikoiman myymälää Tokmanni ja Hong Kong sekä mm. 
S-market. Toinen tilaa vaativan kaupan keskittymä on Papinhaan alue, jossa on myös Lidlin 
päivittäistavarakauppa. 

Vanhan Rauman kaupallinen rakenne painottuu erikoiskauppaan ja palveluihin, samoin kuin uuden 
keskusta-alueenkin. Uudella keskusta-alueella on palveluita enemmän kuin Vanhassa Raumassa, ja 
vastaavasti Vanhassa Raumassa on kauppaa hienoisesti enemmän. Market-alueella tarjonta 
painottuu hypermarket kauppaan. Erikoiskaupan ja palveluiden määrä jää selvästi vähäisemmäksi 
kuin keskusta-alueella.  

Keskustan reuna-alueilla on päivittäistavarakauppaa, laajan tavaravalikoiman kauppaa ja palveluita. 
Alueella on myös vähäisesti erikoiskauppaa sekä myös tilaa vaativaa kauppaa ja autokauppaa. Tiva-
alueen palvelurakenne painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja autokauppaan. Papinhaassa on tilaa 
vaativaa kauppaa, mutta ei autokauppaa.  
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Kaupallisten palveluiden pinta-ala Rauman keskustassa 
Lähde: Santasalo Ky kartoitukset 2010, 2012 ja Rauman kaupunki päivitykset 2015 ja 2016 

 

Lapin vanhassa kuntakeskuksessa on monipuolisesti paikallispalveluita alueen asukkaille. Alueen 
asukkaiden lähipalvelut löytyvätkin omasta keskuksesta. Erikoiskauppoja on kuitenkin vähän, ja 
erikoiskauppaostoksilla käydään Rauman pääkeskuksessa. Valtatien 12 varressa on paikallisia 
asukkaita laajempaa asiakaskuntaa palveleva autokauppa ja huoltamopalveluita. Liiketilaa Lapissa on 
yhteensä noin 5000 k-m2.  
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Päivittäistavarakaupan verkko 2016 
 

 

Päivittäistavarakaupat ovat Raumalla sijoittuneet varsin kiinteästi muuhun kaupan palveluverkkoon. 
Valtaosa päivittäistavarakaupoista on Rauman ydinkeskustassa ja sen reuna-alueilla, missä on suurin 
osa asutuksestakin. Liikenneasemien yhteydessä on päivittäistavarakauppoja keskustassa sekä 
keskustan eteläpuolella Kortelassa valtatie 8:n varrella. Lapin keskustassa on pari pientä lähikauppaa 
ja Kodisjoella yksi. 

Suuret päivittäistavarakaupan yksiköt, hypermarketit ovat keskittyneet Rauman market-alueelle. 
Suuria supermarketteja on keskustan reuna-alueilla, lähinnä kokoojakatujen varrella. Näitä täydentää 
lähikauppojen verkko, joka sijoittuu enemmän asutusalueille.  

Viiden vuoden aikana Raumalta on lopettanut muutama päivittäistavarakauppa, S-market Tarvontorilla 
ja Valintatalo Potkurissa. Molemmat ovat kokoluokaltaan olleet pieniä supermarketteja (400–1000 my-
m2) ja sijainneet ydinkeskustassa. Lopettaneiden tilalle on tullut uusi Sale Kalliokadulle kaupungintaloa 
vastapäätä. Lisäksi uusi S-market on avattu Kehätielle maaliskuussa 2016. 
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2.4. Kaupallisessa rakenteessa tapahtuneita muutoksia 

Rauman ydinkeskustassa on tapahtunut jonkin verran muutoksia lähivuosien aikana. Sokos on 
lopettanut ja Kauppakeskus Tarvontori on tyhjentynyt vireillä olevan Länsirannan kauppakeskuksen 
myötä. Osa liikkeistä on siirtynyt keskustassa muihin tiloihin. Kauppakeskus Suvituuli on uudistunut 
kauppakeskus Wänniksi, myös Potkuria on kehitetty ja molempien kauppakeskusten liiketilakanta on 
uudistunut. 

Syke on selvittänyt valmistuneiden myymälä- ja liikerakennusten määrää viimeisten 15 vuoden aikana 
väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennustiedoista. Myymälä- ja liikerakennukset 
eivät sisällä kuin osan vähittäiskaupan sijaintirakennuksista, monet paljon tilaa vaativien 
erikoistavaroiden kaupat voivat sijoittua esim. varastorakennuksiin ja autokaupat saattavat sijoittua 
kulkuneuvojen suojarakennuksiin. Pääosa uudesta kaupan rakentamisesta on kuitenkin viime vuosina 
tapahtunut myymälä- ja liikerakennuksissa. 

2000-luvulla liikerakentaminen on painottunut Raumalla vuosille 2004-2009, kun taas Porissa ja 
muualla Satakunnassa rakentaminen on ollut tasaisempaa. Yleisesti Suomessa on viime vuosien 
aikana rakentunut vähemmän liikerakennuksia kuin edellisen viisivuotisjakson aikana.  

Viimeisten vuosien aikana Raumalle on rakentunut ainoastaan uusi S-market Kehätien varteen. Se ei 
vielä näy tilastossa, koska valmistui vasta tänä vuonna. Ydinkeskustaan ei ole rakentunut uutta 
liiketilaa lainkaan. Enemminkin liiketiloja on poistunut käytöstä sekä Tarvontorin että Sokoksen myötä 
noin 8500 k-m2. Tämä merkitsee sitä, että Raumalla liikerakentaminen ei ole pysynyt 
keskimääräisessä liikerakentamisen vauhdissa ja patoutunutta kysyntää uudisrakentamiseen on 
lasketun liiketilatarpeen lisäksi. 

 

 

2000-luvulla valmistuneet liikerakennukset, osuus alueen liikerakentamisesta 
Lähde: Syke, Tilastokeskus, VTJ/VKR 
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3. Kaupan markkinoiden kehitys 
TNS Gallup Oy:n uuden Suuren vaikutusaluetutkimuksen mukaan Rauman erikoiskaupan 
asiointialueeseen kuuluvat Rauman lisäksi Pyhäranta, Eurajoki, Eura, Säkylä ja Laitila. (Köyliö on 
yhdistynyt Säkylään vuoden 2016 alusta.) Laitilassa ja Eurassa asioidaan kuitenkin vielä enemmän 
omassa kunnassa kuin Raumalla. Verrattuna yleiskaavan kaupalliseen selvitykseen (2011) on 
markkina-alue laajempi, sillä erikoiskaupan asiointialueeseen kuuluu tutkimuksen mukaan myös 
Laitila. I-markkina-alueeseen lasketaan kuuluvaksi edellisten selvitysten tavoin Rauma, Eurajoki ja 
Pyhäranta. Tältä alueelta pääosa erikoiskaupan ostoksista tehdään Raumalla. Vuoden 2017 alusta 
Luvia liittyy Eurajokeen, mutta se ei muuta markkinoita Rauman kannalta, koska Luvia kuuluu Porin 
asiointialueeseen.  

Rauman II-markkina-alueeseen kuuluvat Eura, Säkylä ja Laitila, joista asioidaan Raumalla harvemmin 
kuin I-alueelta. Laitilassa ja Eurassa asioidaan merkittävästi myös omassa kunnassa. Säkylässä 
vastaavasti on oma tarjonta heikompaa.  

Rauma on markkina-alueensa pääkeskus. Muita tärkeitä paikalliskeskuksia ovat alueella mm. Laitila ja 
Eura. Kokonaisuudessaan markkina-alueelta, myös Raumalta, suuntautuu asiointia myös mm. Poriin 
ja Turun seudulle. 
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3.1. Väestön kehitys  

Raumalla on tällä hetkellä asukkaita lähes 40.000. Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen 
mukaan vuonna 2035 asukkaita on suunnilleen saman verran kuin nykyäänkin. Rauman markkina-
alueella Eurajokea ja Laitilaan lukuun ottamatta asukasmäärä on laskussa.  

Kokonaisuudessaan Rauman I-markkina-alueella on tällä hetkellä asukkaita noin 48.000 ja vuonna 
2035 lähes saman verran. Koko markkina-alueella on asukkaita noin 76.000 ja asukasmäärän 
ennustetaan laskevan 74.500 asukkaaseen. Eurajoen väestön kuvataan tässä nykykuntajaon 
mukaisesti, koska kuntaan vuonna 2017 liittyvä Luvia kuuluu Porin asiointialueeseen.  

 

 
 

3.2. Ostovoiman kehitys  

Ostovoiman kehitykseen vaikuttavat väestönkehitys sekä muutokset kulutuksessa. Ostovoiman 
kehityksen arviointi pohjautuu yksityisen kulutuksen kasvuun ja sen rakenteen muutokseen. 
Erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa pitkällä aikavälillä nopeammin kuin 
päivittäistavarakaupan.  
 
2000-luvulla vähittäiskaupan myynti/ostovoima on kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Viime 
vuosina kaupan kehityksessä on tapahtunut muutos. Vuoden 2012 loppupuoliskolta lähtien kaupan 
myynti on hiipunut yhtäjaksoisesti. Edelliskerran kaupan myynti supistui vuonna 2009, mutta lasku jäi 
noin vuoden mittaiseksi, mutta nyt kasvu on pysähtynyt nykyiselle tasolle.  
 
Toimialoittaiset vaihtelut kaupan kehityksessä ovat suuria. Keskimääräistä nopeammin kasvavat 
kodinkonekauppa, terveyskauppa ja urheilukauppa. Pitkällä aikavälillä kulutuksen ennustetaan yhä 
kasvavan, mutta tähänastista selvästi hillitymmällä vauhdilla. Pitkän aikavälin ennusteeseen mahtuu 
sekä nousuja että laskuja. Tämänhetkisen taantuman ei siten odoteta olevan merkitsevä pitkällä 
aikavälillä tarkasteltuna. Yleisesti taantumaa seuraa aina jossain vaiheessa voimakas kasvu, 
taantumavuosien aikana ostotarpeet patoutuvat ja tämän jälkeen saattavat lähteä purkautumaan 
joillakin toimialoilla voimakkaastikin. Kasvun odotetaan pitkällä tähtäimellä hidastuvan aikaisemmasta.  
 
Ostovoiman kasvua on arvioitu kahden eri mallin pohjalta, ns. perinteisen kasvuennusteen sekä hitaan 
kasvun pohjalta. Ostovoiman kehitystä on tässä selvityksessä siten arvioitu hieman maltillisemmin 
kuin edellisissä kaupan selvityksissä. Perinteisessä kasvuennusteessa ostovoiman arvioidaan 
kasvavan vuoteen 2035 päivittäistavarakaupassa prosentin vuosivauhdilla ja erikoiskaupassa pari 
prosenttia vuodessa. Hitaan kasvun mallissa ostovoima kasvaa päivittäistavarakaupassa puolen 
prosentin vuosivauhdilla ja erikoiskaupassa alle prosentin vuosivauhdilla.  

Väestön kehitys Rauman markkina‐alueella 2014 ‐ 2035

2014 2015 2020 2025 2030 2035

Muutos 

2015‐35

Vuosi‐

muutos 

2015‐35

Rauma 39 970 39 809 40 069 40 192 40 225 40 136 327 0,0 %

Eurajoki 5 954 5 938 6 007 6 033 6 002 5 951 13 0,0 %

Pyhäranta 2 136 2 136 2 017 1 935 1 866 1 801 ‐335 ‐0,8 %

I‐markkina‐alue 48 060 47 883 48 093 48 160 48 093 47 888 5 0,0 %

Eura  12 314 12 128 12 059 11 893 11 744 11 596 ‐532 ‐0,2 %

Säkylä 7 186 7 070 6 768 6 557 6 406 6 286 ‐784 ‐0,6 %

Laitila 8 542 8 520 8 650 8 736 8 789 8 807 287 0,2 %

II‐markkina‐alue 28 042 27 718 27 477 27 186 26 939 26 689 ‐1 029 ‐0,2 %

Markkina‐alueet yht. 76 102 75 601 75 570 75 346 75 032 74 577 ‐1 024 ‐0,1 %

Lähde: Tilastokeskus
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Ennusteet ovat positiivisia mutta realistisia, jos tarkastellaan vähittäiskaupan toteutunutta kehitystä. 
1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun kehityslukuihin tuskin kuitenkaan päästään pitkällä aikajaksolla.  
Ennusteet on tehty varovaisesti ottaen huomioon kaupan kasvun hidastuminen/pysähtyminen sekä 
kasvun vuosivaihtelut, joten ennusteet eivät ole herkkiä yksittäisille taantumavuosille. Tähän 
mennessä vähittäiskauppaan kohdistuva kulutus on pitkällä tähtäimellä ollut jatkuvassa kasvussa. 
Pidemmällä tulevaisuudessa kasvua tulee suuntautumaan kuitenkin enemmän palveluihin ja osa 
vähittäiskaupan ostovoimasta suuntautuu kaupan myymälöiden sijaan verkkokauppaan.  
 
Ostovoiman kasvu kuvaa reaalista kasvua eli määrällistä kasvua. Esitetty ostovoima ei siten pidä 
sisällään inflaatiota. 
 

 
 
 
 
  

Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Rauman markkina‐alueella Ostovoiman kasvu per asukas Raumalla 2015 ‐ 2035

2015
milj. euroa Muu I‐ I‐alue Koko ma‐ Perinteinen Hidas

Rauma alue   II‐alue alue 2015‐35 2015‐35

Päivittäistavarakauppa ja Alko 140 25 165 92 258 Päivittäistavarakauppa ja Alko 1,0 % 0,5 %

Tilaa vaativa kauppa 58 11 69 39 108 Tilaa vaativa kauppa 1,6 % 0,8 %

Muu erikoiskauppa 87 16 103 58 160 Muu erikoiskauppa 1,9 % 0,9 %

Erikoiskauppa yhteensä 145 26 171 97 268 Erikoiskauppa yhteensä 1,8 % 0,9 %

Vähittäiskauppa yhteensä 285 51 337 189 526 Vähittäiskauppa yhteensä 1,4 % 0,7 %

Autokauppa ja huoltamot 116 21 137 78 215 Autokauppa ja huoltamot 1,3 % 0,6 %

Ravintolat 36 6 43 0 43 Ravintolat 1,0 % 0,5 %

Kauppa ja palvelut yhteensä 437 79 516 267 783 Kauppa ja palvelut yhteensä 1,4 % 0,7 %

Lähde: Santasalo Ky

I‐alue: Rauma, Eurajoki, Pyhäranta

II‐alue: Eura, Säkylä, Laitila

Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Rauman markkina‐alueella

2025 Perinteinen ostvoiman kasvu Hidas ostovoiman kasvu
milj. euroa

Rauma

Muu I‐

alue

I‐alue 

yhteensä II‐alue

Koko ma‐

alue Rauma

Muu I‐

alue

I‐alue 

yhteensä II‐alue

Koko ma‐

alue

Päivittäistavarakauppa ja Alko 157 27 184 100 284 149 26 175 95 270

Tilaa vaativa kauppa 68 12 81 44 125 63 11 75 41 116

Muu erikoiskauppa 105 19 124 68 192 96 17 113 62 175

Erikoiskauppa yhteensä 174 31 205 113 317 159 28 188 103 291

Vähittäiskauppa yhteensä 331 58 389 213 602 308 54 363 199 561

Autokauppa ja huoltamot 132 24 155 86 242 124 22 146 81 227

Ravintolat 40 7 47 25 73 38 7 45 24 69

Kauppa ja palvelut yhteensä 502 89 591 324 916 470 83 554 304 857

2035
milj. euroa

Rauma

Muu I‐

alue

I‐alue 

yhteensä II‐alue

Koko ma‐

alue Rauma

Muu I‐

alue

I‐alue 

yhteensä II‐alue

Koko ma‐

alue

Päivittäistavarakauppa ja Alko 173 30 203 109 312 157 27 183 98 282

Tilaa vaativa kauppa 81 14 95 52 147 68 12 80 44 124

Muu erikoiskauppa 128 22 150 81 231 105 18 123 67 190

Erikoiskauppa yhteensä 209 36 245 133 378 174 30 204 111 314

Vähittäiskauppa yhteensä 382 66 448 242 690 330 57 387 209 596

Autokauppa ja huoltamot 151 27 177 98 275 131 23 155 85 239

Ravintolat 44 8 52 27 79 40 7 47 25 72

Kauppa ja palvelut yhteensä 577 100 677 367 1 044 502 86 588 319 907

I‐alue: Rauma, Eurajoki, Pyhäranta

II‐alue: Eura, Säkylä, Laitila
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3.3. Liiketilan lisätarve 

Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan tulevaa liiketilan lisätarvetta Raumalla. Laskelma pohjautuu 
alueen asukkaiden ostovoiman kasvuun. Liiketilan lisätarve on laskettu vuosille 2025 ja 2035. 
Ostovoiman kasvu on suhteutettu pinta-alaksi toimialoittaisten keskimääräisten myyntitehokkuuksien 
avulla. Myyntitehokkuus on arvioitu vähittäiskaupan myynnin ja kartoitettujen liiketilojen pohjalta. 
Myyntitehokkuus vaihtelee toimialoittain.  

Liiketilan lisätarve on laskettu keskimääräisillä nykyisillä myyntitehokkuuksilla. Mikäli myyntiteho 
kasvaa paljon, myös kaupan investointihalukkuus uuteen liiketilaan kasvaa, ja tämä taas laskee 
myyntitehoa. Koska tietoa myyntitehokkuuden kehityksestä ei ole, ja koska kaavoituksen tulee 
pikemmin olla mahdollistavaa kuin rajoittavaa, ei tässä selvityksessä ole oletettu myyntitehokkuuden 
kasvavan. Oletuksena on, että kaupan kehitysmahdollisuuksia halutaan alueella tukea eli kaavoitetaan 
sopivia kauppapaikkoja ja luodaan mahdollisuuksia kaupan kasvulle.  

 

 

Liiketilan lisätarve esitetään kerrosalana. Kaupan kerrosalan lasketaan olevan 1,3-kertainen 
myyntipinta-alaan nähden. Laskelmaan sisältyvät varsinaiset myymälät, jotka ovat asiakkaiden 
käytössä asiakaspalvelutiloina. Lisäksi kerrosala sisältää myymälätiloihin liittyvät takatilat ja varastot. 
Kauppakeskuksen käytävät, aulat ja pysäköintilaitokset eivät ole mukana laskelmissa, koska ne ovat 
ns. puolijulkista tilaa, jota voi verrata katutilaan eikä suoraan yrityksen käyttämään liiketilaan. 
Kivijalkatilojen osalta ei tällaista tilaa edes ole käytössä. Laskelmat eivät myöskään sisällä toimisto- ja 
muita yritystiloja.  

Vähittäiskaupan lisäksi myös kaupalliset palvelut tarvitsevat liiketilaa. Palveluiden liiketilatarpeen on 
laskettu suuntaa-antavasti olevan 20 % kaupan tarpeesta. Lisäksi palveluiden tarpeeseen lisätään 
ravintolapalvelut. Keskustoissa palveluiden tilantarve on suurempi, noin 50 %, kuin muilla kaupan 
alueilla. Tulevaisuudessa palvelujen osuus voi olla laskettua suurempikin, mikäli ostovoimaa 
suunnataan tuoteostojen sijaan palveluihin. Tällöin vastaavasti kaupan tarve olisi pienempi, joten 
kokonaismitoitukseen ei tällä lasketa olevan vaikutusta.  

Enimmäistarve kuvaa pinta-alan lisätarvetta, jossa koko ostovoiman kasvu on suunnattu uusiin 
neliöihin. Tällöin nykyisten myymälöiden myynti voi kasvaa inflaation verran. Myymälät voivat toki 
laajentua ja näin kasvattaa myyntiään, mutta laajennus on uutta pinta-alaa.  Osa ostovoiman kasvusta 
toteutunee nykyisissä myymälöissä, kun nämä kehittävät toimintaansa.  

Vähimmäistarvelaskelmassa osa ostovoiman kasvusta on laskettu menevän nykyisille myymälöille. 
Päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvusta noin kahden kolmasosan odotetaan toteutuvan uusien 
myymälöiden muodossa ja erikoiskaupan ostovoiman kasvusta puolet. Päivittäistavarakaupassa 
osuus on suurempi siksi, että toimialalla on laajentumistarvetta, vaikkei ostovoima kasvaisikaan. 
Tuotevalikoimat laajenevat, joten päivittäistavarakaupat tarvitsevat lisää pinta-alaa säilyttääkseen 
kilpailukykynsä markkinoilla.  

Liiketilan lisätarve ei ole suoraan kaavallinen mitoitus. Vähimmäistarvelaskelma on nettolaskelma, 
johon kaavoituksessa tulisi vähintään varautua, jotta nykyinen palvelutaso kunnassa säilyisi. Mikäli 
kuntaan ei saada lisää liiketilaa, virtaa kunnasta ulos nykyistä enemmän ostovoimaa. 
Vähimmäistarvetta suuremmallekin pinta-alalle saattaa olla kysyntää. Enimmäistarvelaskelma asettaa 
rajan sille, mihin ostovoiman kasvu riittää. Kaavallinen mitoitus voi olla myös suurempi kuin liiketilan 

Käytetty myyntitehokkuus

€/k‐m2 €/my‐m2

Päivittäistavarakauppa ja Alko 5 600 7 300

Tilaa vaativa kauppa 2 400 3 100

Muu erikoiskauppa 3 400 4 500

Autokauppa ja huoltamot 6 400 8 300

Ravintolat 2 700 3 500
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lisätarve, koska osin kaavat jäävät toteutumatta. Kaupan käytöstä poistuvat tai uudella korvautuvat 
liiketilat lisäävät tarvetta, mitä ei laskelmassa ole otettu huomioon. Kilpailun toimivuuden kannalta 
kaupalla tulee olla myös vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Mikäli kaavat tehdään liian tiukalla 
mitoituksella, osa kysyntää vastaavasta liiketilasta saattaa jäädä toteutumatta.   

 

 

 
Liiketilan lisätarve on laskettu sekä ostovoiman perinteiselle että hitaalle kasvulle. Raumalaisten 
ostovoiman kasvun pohjalta laskettuna liiketilan enimmäislisätarve vuoteen 2025 mennessä vaihtelee 
ostovoiman kasvusta riippuen 9.000 – 22.000 k-m2 välillä ja vuoteen 2035 mennessä 19.000 – 41.000 
k-m2.  

Raumalla asioidaan myös markkina-alueen muista kunnista. Markkina-alueen pienimmissä kunnissa 
ei todennäköisesti merkittävää uusperustantaa tapahdu ainakaan erikoiskaupassa, vaan ostovoiman 
kasvu suuntautuu suuriin keskittymiin. Muiden markkina-alueen kuntien liiketilantarpeesta lasketaan 
suuntautuvan Raumalle 10 - 66 %. Suuntautuminen on päivittäistavarakaupassa pienempää kuin 
erikoiskaupassa ja lähialueilta suurempaa kuin toissijaiselta markkina-alueelta. Matkailijoiden ja 
kesäasukkaiden lisäpotentiaaliksi on karkeasti arvioitu 10 % raumalaisten potentiaalista. 
Kokonaisuudessaan liiketilan enimmäislisätarve Raumalla koko markkina-alue huomioon ottaen on 
ostovoiman kasvusta riippuen vuoteen 2025 mennessä noin 12.000 – 30.000 k-m2 ja vuoteen 2035 
mennessä noin 25.000 – 55.000 k-m2.  

Vähimmäistarvelaskelmassa osa ostovoiman kasvusta suuntautuu nykyisiin myymälöihin, jolloin ne 
kasvattavat myyntiään. Tällöin myös myyntiteho kasvaa. Vähimmäistarve Raumalla vuoteen 2025 
mennessä on koko markkina-alue huomioon ottaen noin 7.000 – 16.000 k-m2 ja vuoteen 2035 noin 
13.000 – 29.000 k-m2. 

Enimmäistarve

Raumalle suuntautuva liiketilan lisätarve vuoteen 2025

Ostovoiman perinteinen kasvuennuste Hidas kasvu

Enimmäistarve k‐m
2

Muu I‐alue Matkai‐ Muu I‐alue Matkai‐

Rauma I‐alue yhteensä II‐alue lijat Yhteensä Rauma I‐alue yhteensä II‐alue lijat Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 2 900 100 3 000 200 300 3 500 1 300 0 1 300 100 100 1 500

Tilaa vaativa kauppa 5 200 500 5 700 1 000 500 7 200 2 200 100 2 300 300 200 2 800

Muu erikoiskauppa 6 200 600 6 800 1 200 600 8 600 2 600 200 2 800 400 300 3 500

Erikoiskauppa yhteensä 11 400 1 100 12 500 2 200 1 100 15 800 4 800 300 5 100 700 500 6 300

Vähittäiskauppa yhteensä 14 300 1 200 15 500 2 400 1 400 19 300 6 100 300 6 400 800 600 7 800

Autokauppa ja huoltamot 3 000 300 3 300 600 300 4 200 1 200 100 1 300 200 100 1 600

Ravintolat 1 500 100 1 600 300 200 2 100 700 100 800 100 100 1 000

Muut kaupalliset palvelut 2 900 300 3 200 500 300 4 000 1 200 100 1 300 200 100 1 600

Kauppa ja palvelut yhteensä 21 700 1 900 23 600 3 800 2 200 29 600 9 200 600 9 800 1 300 900 12 000

Raumalle suuntautuva liiketilan lisätarve  vuoteen 2035

Ostovoiman perinteinen kasvuennuste Hidas kasvu

Enimmäistarve k‐m2 Muu I‐alue Matkai‐ Muu I‐alue Matkai‐

Rauma I‐alue yhteensä II‐alue lijat Yhteensä Rauma I‐alue yhteensä II‐alue lijat Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 5 900 200 6 100 300 600 7 000 2 900 100 3 000 100 300 3 400

Tilaa vaativa kauppa 9 800 900 10 700 1 700 1 000 13 400 4 600 300 4 900 600 500 6 000

Muu erikoiskauppa 11 400 1 100 12 500 2 100 1 100 15 700 5 300 500 5 800 800 500 7 100

Erikoiskauppa yhteensä 21 200 2 000 23 200 3 800 2 100 29 100 9 900 800 10 700 1 400 1 000 13 100

Vähittäiskauppa yhteensä 27 100 2 200 29 300 4 100 2 700 36 100 12 800 900 13 700 1 500 1 300 16 500

Autokauppa ja huoltamot 5 600 500 6 100 1 000 600 7 700 2 500 100 2 600 300 300 3 200

Ravintolat 3 100 300 3 400 500 300 4 200 1 500 100 1 600 200 200 2 000

Muut kaupalliset palvelut 5 400 500 5 900 900 500 7 300 2 500 200 2 700 400 300 3 400

Kauppa ja palvelut yhteensä 41 200 3 500 44 700 6 500 4 100 55 300 19 300 1 300 20 600 2 400 2 100 25 100

I‐alue: Rauma, Eurajoki, Pyhäranta; Liiketilatarpeesta 20‐66 % lasketaan suuntautuvan Raumalle

II‐alue: Eura, Säkylä, Laitila; Liiketilatarpeesta 10‐33 % lasketaan suuntautuvan Raumalle

*** Matkailijoiden lisäpotentiaali ~ 10 %
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3.4. Liiketilan lisätarpeen suuntaaminen keskusta-alueille ja muille alueille 

Tilantarvelaskelma ei osoita, mihin kaupalliseen keskittymään tilantarve suuntautuu. Tähän vaikuttavat 
mm. nykyisten kauppapaikkojen kehittäminen ja mahdollisuudet uusiin kauppapaikkoihin. 
Liiketilalaskelman suuntautumista on tarkennettu siten, että siitä on erotettu keskustahakuisten 
toimintojen osuus ja muiden alueiden eli pääasiassa tilaa vaativan kaupan alueiden osuus. Keskusta-
alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavarakaupan tarpeesta ja suurin osa muotikaupan ja muun 
keskustojen erikoiskaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan 
kaupan sekä autokaupan tarpeesta. Tilaa vaativan kaupan liiketilatarvetta kohdistuu pienessä 
mittakaavassa myös keskusta-alueille.  

Oheisessa taulussa on Raumalle suuntautuva liiketilan lisätarve jaettu karkeasti keskusta-alueille ja 
muille alueille. Keskusta-alueina tarkoitetaan tässä ydinkeskustaa (uusi ja vanha) sekä keskustan 
reuna-alueita. Erikoiskauppa hakeutuu pääsääntöisesti ydinkeskustaan, kun taas 
päivittäistavarakauppaa ja palveluita sijoittuu suurempina yksikköinä herkästi myös keskustan reuna-
alueille.  

Muut alueet ovat market-alue, tiva-alueet sekä mahdolliset liikenneasema yms. alueet keskustan 
ulkopuolella. Näille alueille sijoittuu tilaa vaativaa kauppaa ja autokauppaa, mutta alueelle voi 
pienimuotoisesti suunnata myös muuta erikoiskauppaa tilaa vaativan kaupan yhteyteen tai 
päivittäistavarakauppaa esim. liikenneasemien yhteyteen.  

 

Vähimmäistarve

Raumalle suuntautuva liiketilan lisätarve vuoteen 2025

Ostovoiman perinteinen kasvuennuste Hidas kasvu

Vähimmäistarve k‐m
2

I‐alue I‐alue

Rauma Muu I‐alueyhteensä II‐alue MatkailijatYhteensä Rauma Muu I‐alueyhteensä II‐alue MatkailijatYhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 1 900 100 2 000 100 200 2 300 900 0 900 100 100 1 100

Tilaa vaativa kauppa 2 600 300 2 900 500 300 3 700 1 100 100 1 200 200 100 1 500

Muu erikoiskauppa 3 100 300 3 400 600 300 4 300 1 300 100 1 400 200 100 1 700

Erikoiskauppa yhteensä 5 700 600 6 300 1 100 600 8 000 2 400 200 2 600 400 200 3 200

Vähittäiskauppa yhteensä 7 600 700 8 300 1 200 800 10 300 3 300 200 3 500 500 300 4 300

Autokauppa ja huoltamot 1 500 200 1 700 300 200 2 200 600 100 700 100 100 900

Ravintolat 800 100 900 200 100 1 200 400 100 500 100 0 600

Muut kaupalliset palvelut 1 500 200 1 700 300 200 2 200 600 100 700 100 100 900

Kauppa ja palvelut yhteensä 11 400 1 200 12 600 2 000 1 300 15 900 4 900 500 5 400 800 500 6 700

Raumalle suuntautuva liiketilan lisätarve  vuoteen 2035

Ostovoiman perinteinen kasvuennuste Hidas kasvu

Vähimmäistarve k‐m2
I‐alue I‐alue

Rauma Muu I‐alueyhteensä II‐alue MatkailijatYhteensä Rauma Muu I‐alueyhteensä II‐alue MatkailijatYhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 3 900 100 4 000 200 400 4 600 1 900 100 2 000 100 200 2 300

Tilaa vaativa kauppa 4 900 500 5 400 900 500 6 800 2 300 200 2 500 300 200 3 000

Muu erikoiskauppa 5 700 600 6 300 1 100 600 8 000 2 700 300 3 000 400 300 3 700

Erikoiskauppa yhteensä 10 600 1 100 11 700 2 000 1 100 14 800 5 000 500 5 500 700 500 6 700

Vähittäiskauppa yhteensä 14 500 1 200 15 700 2 200 1 500 19 400 6 900 600 7 500 800 700 9 000

Autokauppa ja huoltamot 2 800 300 3 100 500 300 3 900 1 300 100 1 400 200 100 1 700

Ravintolat 1 600 200 1 800 300 200 2 300 800 100 900 100 100 1 100

Muut kaupalliset palvelut 2 700 300 3 000 500 300 3 800 1 300 100 1 400 200 100 1 700

Kauppa ja palvelut yhteensä 21 600 2 000 23 600 3 500 2 300 29 400 10 300 900 11 200 1 300 1 000 13 500

I‐alue: Rauma, Eurajoki, Pyhäranta; Liiketilatarpeesta 20‐66 % lasketaan suuntautuvan Raumalle

II‐alue: Eura, Köyliö, Säkylä, Laitila; Liiketilatarpeesta 10‐33 % lasketaan suuntautuvan Raumalle

*** Matkailijoiden lisäpotentiaali ~ 10 %
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Liiketilan lisätarve Raumalla keskustoissa ja muilla alueilla vuoteen 2025

Ostovoiman perinteinen kasvuennuste Ostovoiman hidas kasvu

Enimmäistarve k‐m2
Muut Muut

Keskustat alueet Yhteensä Keskustat alueet Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 3 200 400 3 500 1 400 200 1 500

Tilaa vaativa kauppa 700 6 500 7 200 300 2 500 2 800

Muu erikoiskauppa 6 900 1 700 8 600 2 800 700 3 500

Erikoiskauppa yhteensä 7 600 8 200 15 800 3 100 3 200 6 300

Vähittäiskauppa yhteensä 10 800 8 600 19 300 4 500 3 400 7 800

Autokauppa ja huoltamot 0 4 200 4 200 0 1 600 1 600

Ravintolat 1 700 400 2 100 800 200 1 000

Muut kaupalliset palvelut 3 200 800 4 000 1 300 300 1 600

Kauppa ja palvelut yhteensä 15 700 14 000 29 600 6 600 5 500 12 000

Liiketilan lisätarve Raumalla keskustoissa ja muilla alueilla vuoteen 2035

Ostovoiman perinteinen kasvuennuste Ostovoiman hidas kasvu

Enimmäistarve k‐m2
Muut Muut

Keskustat alueet Yhteensä Keskustat alueet Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 6 300 700 7 000 3 100 300 3 400

Tilaa vaativa kauppa 1 300 12 100 13 400 600 5 400 6 000

Muu erikoiskauppa 12 600 3 100 15 700 5 700 1 400 7 100

Erikoiskauppa yhteensä 13 900 15 200 29 100 6 300 6 800 13 100

Vähittäiskauppa yhteensä 20 200 15 900 36 100 9 400 7 100 16 500

Autokauppa ja huoltamot 0 7 700 7 700 0 3 200 3 200

Ravintolat 3 400 800 4 200 1 600 400 2 000

Muut kaupalliset palvelut 5 800 1 500 7 300 2 700 700 3 400

Kauppa ja palvelut yhteensä 29 400 25 900 55 300 13 700 11 400 25 100

Luvut ovat pyöristetty 100 m2 tarkkuudella

Liiketilan lisätarve Raumalla keskustoissa ja muilla alueilla vuoteen 2025

Ostovoiman perinteinen kasvuennuste Ostovoiman hidas kasvu

Vähimmäistarve k‐m2
Muut Muut

Keskustat alueet Yhteensä Keskustat alueet Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 2 100 300 2 300 900 100 1 100

Tilaa vaativa kauppa 400 3 300 3 700 200 1 300 1 500

Muu erikoiskauppa 3 500 900 4 300 1 400 400 1 700

Erikoiskauppa yhteensä 3 900 4 200 8 000 1 600 1 700 3 200

Vähittäiskauppa yhteensä 6 000 4 500 10 300 2 500 1 800 4 300

Autokauppa ja huoltamot 0 2 100 2 200 0 800 900

Ravintolat 900 200 1 200 400 100 600

Muut kaupalliset palvelut 1 600 400 2 200 700 200 900

Kauppa ja palvelut yhteensä 8 500 7 200 15 900 3 600 2 900 6 700

Liiketilan lisätarve Raumalla keskustoissa ja muilla alueilla vuoteen 2035

Ostovoiman perinteinen kasvuennuste Ostovoiman hidas kasvu

Vähimmäistarve k‐m2
Muut Muut

Keskustat alueet Yhteensä Keskustat alueet Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 4 200 500 4 600 2 100 200 2 300

Tilaa vaativa kauppa 700 6 100 6 800 300 2 700 3 000

Muu erikoiskauppa 6 300 1 600 8 000 2 900 700 3 700

Erikoiskauppa yhteensä 7 000 7 700 14 800 3 200 3 400 6 700

Vähittäiskauppa yhteensä 11 200 8 200 19 400 5 300 3 600 9 000

Autokauppa ja huoltamot 0 3 900 3 900 0 1 600 1 700

Ravintolat 1 700 400 2 300 800 200 1 100

Muut kaupalliset palvelut 2 900 800 3 800 1 400 400 1 700

Kauppa ja palvelut yhteensä 15 800 13 300 29 400 7 500 5 800 13 500

Luvut ovat pyöristetty 100 m2 tarkkuudella
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3.5. Kaupan yleinen kehitys  

Päivittäistavarakaupan kehityksessä on yleinen pitkän ajan suuntaus ollut myymäläverkon 
harveneminen, mutta käytössä oleva liikepinta-ala on samaan aikaan kasvanut. Myymäläverkon 
supistuminen on viime vuosina hieman hidastunut varsinkin kaupunkiseuduilla ja uusia yksiköitä on 
rakennettu väestön kasvualueille. Taajamien ulkopuolella harvaan asutulla seudulla kauppojen 
väheneminen on yhä jatkunut. 

Vielä viime vuosikymmenellä kehitettiin aktiivisesti hypermarketteja. Nykyään uusia hypermarketteja 
rakennetaan enää harvoin ja lähinnä vain suuriin asustuskeskuksiin. Vanhojen hypermarkettien 
uudistuessa on niiden käyttötavaraosastoja usein pienennetty. Tilaa on jaettu joko 
päivittäistavarakaupan laajennukselle tai yhteystyöyritysten käyttöön. Päivittäistavarakaupan 
kehittämisen painopiste on tällä hetkellä suurissa supermarketeissa, joita rakennetaan väestön 
painopistealueille hyvin saavutettavissa oleviin paikkoihin. Suurten yksiköiden kehittämiseen 
vaikuttavat tuotevalikoimien kasvu sekä kuluttajien vaatimukset monipuolisesta tarjonnasta. Myös 
lähikauppoja kehitetään tiiviillä keskusta- ja asuinalueilla. Kaupan aukiolorajoitusten poistuttua pieniä 
päivittäistavarakaupan myymälöitä tullaan varmasti kasvattamaan myymäläkantaa uudistettaessa.  

Erikoiskauppa on kasvanut päivittäistavarakauppaa nopeammin. Erityisesti kotiin ja vapaa-aikaan 
liittyvä kauppa on ollut vahvassa kasvussa. Alalle on tullut uusia liiketyyppejä ja nykyiset toimijat ovat 
laajentaneet tuotevalikoimiaan. Erikoiskaupassa on ollut trendinä myymäläkokojen maltillinen kasvu. 
Muotikaupassa myymäläkoot ovat suurentuneet voimakkaan ketjuuntumisen seurauksena. Tilaa 
vaativan erikoiskaupan myymälät ovat kasvaneet sijoittuessaan keskustojen reunoille suuriin 
myymäläkeskittymiin. Viimeisin suuntaus on tehdä kaupunkien keskustoihin pieniä tilaa vaativan 
kaupan city-myymälöitä. Erikoiskaupan myymäläkonsepteja on kehitetty yhä suurempia sekä 
monipuolisempia valikoimia ja esillepanoja suosiviksi. Erikoiskauppaan on tullut suurmyymälöitä, jotka 
ovat hintamielikuvaltaan edullisia.  

Erikoiskaupan omistus keskittyy ketjuuntumisen myötä. Suomeen on tullut uusia ulkomaisia 
ketjuyrityksiä, mikä tuo lisää tarjontaa. Ketjuliikkeet ovat sijoittuneet kauppakeskuksiin ja keskeisille 
liikepaikoille keskustoissa. Samalla yksityisten kauppiaitten myymälöiden suhteellinen osuus on 
pienentynyt, eivätkä ne ole päässeet ketjujen tavoin kauppakeskuksiin. Ketjun ulkopuolella toimiminen 
on kuitenkin onnistunut hyvin keskustoissa mm. erikoistuneilla ja oman alan asiantuntemukseen 
perustuvilla myymälöillä.  

Vähittäiskaupan alueellinen keskittyminen on myös voimakasta. Kauppa keskittyy kaupunki- ja 
kuntakeskustoihin, kauppakeskuksiin sekä keskustojen ulkopuolisiin kauppakeskittymiin. 
Erikoiskauppa hakeutuu lähelle toisiaan. Pienimmissä keskittymissä on tyypillisesti enää vain paikallis- 
ja lähipalveluita. Monipuolisesti erikoiskauppaa on vain kaupunkien keskustoissa ja suurissa kaupan 
keskittymissä.  

Keskustakauppa on suomalaisissa kaupungeissa kehittynyt keskieurooppalaisen esimerkin 
mukaisesti. Keskustoihin rakennetaan kauppakeskuksia, kävelykeskustoja kehitetään ja kortteleiden 
sisäosia otetaan kaupalliseen käyttöön. Keskustahakuisiin erikoiskauppoihin kuten muotikauppaan on 
tullut ulkomailta ketjuja ja nämä ovat hakeutuneet keskustojen parhaille liikepaikoille. Kauppa kehittyy 
hyvillä liikepaikoilla, ja tyhjiä tiloja löytyy lähinnä keskustojen reuna-alueilta tai muutoin huonoilta 
liikepaikoilta. Taantuma on lisännyt tyhjien liiketilojen määrää erityisesti niillä alueilla, jossa kaupan 
rakentaminen on ollut voimakasta.  

Kauppakeskusten suosio kauppapaikkoina on säilynyt vahvana ja trendi on jatkumassa. 
Kauppakeskuksista on tullut monialakeskuksia, joissa on kaupan ja kaupallisten palveluiden lisäksi 
myös julkisia palveluita sekä viihde- ja vapaa-ajan palveluita. Esimerkiksi elokuvateatterit, keilahallit, 
kuntosalit ja kylpylät ovat sijoittuneet uusiin kauppakeskuksiin, jotka ovatkin yhä enemmän 
viihdekeskuksia. Kaupunkien keskustoissa on kortteleihin saneerattu tai rakennettu 
keskustakauppakeskuksia. Niissä vetovoimaisina yrityksinä ovat erikoiskaupat eikä niinkään 
päivittäistavarakauppa. Näitä tulee koko ajan lisää suomalaisiin kaupunkeihin sitä mukaa kun 
rakennuksia ja kortteleita määrätietoisesti kehitetään.  
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Nouseva ilmiö markkinoilla on hypermarket-vetoisten liikekeskusten laajentuminen 
kauppakeskusmaisiksi kokonaisuuksiksi usein myös hypermarkettien omaa liiketilaa pienentämällä. 
Uusien hypermarkettien yhteyteen toteutetaan erikoisliikkeille tilaa enenemässä määrin ja vanhojen 
saneerattavien hypermarkettien laajennus koostuu pääosin erikoisliikkeille suunnitellusta lisäosasta. 
Näillä haetaan keskuksille lisää asiakaskuntaa kovenevassa kilpailussa, kun hypermarketit ovat 
menettäneet käyttötavaramarkkinoitaan.  

Tilaa vaativaan kauppaan painottuvia kauppakeskittymiä syntyi viime vuosikymmenellä Suomeen 
lukuisia. Niitä on rakentunut suurten kaupunkien lisäksi myös keskisuurten ja pienten 
kaupunkikeskusten ohikulkuteiden varteen. Tilaa vaativaan kauppaan painottuvissa 
kauppakeskittymissä vetureina ovat huonekalu-, rauta-, kodintekniikka- ja puutarha-alan suuret 
ketjumyymälät. Samalla tilaa vaativan kaupan myymälät ovat myös laajentaneet tuotevalikoimiaan 
keskustahakuiseen kauppaan. Taantuman myötä tilaa vaativan kaupan keskukset ovat menettäneet 
vetovoimaansa varsinkin, jos alue on asutuksesta syrjässä tai alueelta puuttuvat 
päivittäistavarakaupan palvelut.  

Tilaa vaativan kaupan keskittymiin on hakeutunut myös erikoistavarataloja eli ns. laajan 
tavaravalikoiman myymälöitä, joiden tavaravalikoimat muistuttavat yhä enemmän hypermarkettien 
käyttötavaravalikoimaa. Näiden erikoistavaratalojen kasvu on voimakasta. Tilaa vaativan kaupan 
luonne on muuttunut yhä enemmän toiminnaksi, jossa tilaa vaatii suuri tuotevalikoima, ei niinkään 
suurikokoiset tuotteet.  

Liikennemyymälät ovat vauhdittaneet osaltaan kaupan sijoittumista keskustojen ulkopuolelle. 
Liikennemyymälöihin hakeutuu varsinaisen huoltamotoiminnan lisäksi päivittäistavarakauppaa ja 
ravintolatoimintaa. Lisäksi suurille liikenneasemille keskittyy myös erikoiskauppaa ja 
matkailupalveluita, joiden vetovoima ei useinkaan ole kuitenkaan yltänyt toivotunlaiseksi. 
Liikennemyymälöiden ympärille keskittyy usein myös muutakin kaupan toimintaa.  

3.6. Verkkokaupan kehitys ja merkitys 

Verkkokauppa on Suomessa kasvanut nopeasti, ja se on edelleen kasvussa. Verkkokauppa on viime 
vuosina kasvanut erityisen voimakkaasti informaatiotuotteiden ja aineettomien hyödykkeiden kuten 
esimerkiksi matkalippujen, teatterilippujen, erilaisten tietokone- ja mobiilipelien sekä rahapelien 
kaupassa, jossa tuote liikkuu tiedonvälityksellä eikä tuotetta tarvitse erikseen hakea esimerkiksi 
postista. Verkkokaupasta ostetaan kuitenkin paljon myös tavaraa ja tavaroiden osuus on kasvussa. 
Suosituimmat vähittäiskaupan tuoteryhmät verkkokaupassa ovat viihde-elektroniikka ja tietotekniikka, 
pukeutuminen sekä moottoriajoneuvot ja veneet. Päivittäistavarakaupan tuotteita ostetaan verkosta 
harvoin.  

Kokonaisuudessaan verkkokaupan arvo vuonna 2014 oli yhteensä 10,5 miljardia euroa, josta 
vähittäiskaupan osuus oli kolmannes eli 3,6 miljardia euroa. Vähittäiskaupan kokonaisarvoon 
suhteutettuna verkkokaupan osuus on noin kahdeksan prosenttia. Osuus on kuitenkin kasvussa, sillä 
verkkokauppa kasvaa nopeammin kuin koko vähittäiskauppa, jonka kasvu on viimeisten vuosien 
aikana ollut hidasta. 
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Verkkokaupan suurimmat tuoteryhmät 2014 
Lähde: Verkkokauppatilasto 2014; ASML, Kaupan liitto, TNS Gallup 
 
 

 
 
Verkkokaupan kehitys 2010-2014 ja vähittäiskaupan osuus verkkokaupasta 
Lähde: Verkkokauppatilasto 2014; ASML, Kaupan liitto, TNS Gallup 
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Verkkoa kuluttajat käyttävät paljon perinteisen kaupan rinnalla. Kuluttajat tutustuvat tuotteisiin 
verkossa ennen ostospäätöstä. Erityisen merkittävänä verkkokaupan hyötynä ovat myös tuotteen 
jälkimarkkinat ja käyttötiedon hakeminen verkossa ostamisen jälkeen. Verkkoyhteys kauppaan on 
siten tullut merkittäväksi myyntiä ja jälkimarkkinointia edistäväksi tiedonjakokanavaksi, vaikka itse 
ostaminen tapahtuukin myymälästä.  

Kiinnostava kysymys kaavoituksen kannalta on, kuinka paljon verkkokauppa tulevaisuudessa syö 
liiketilaa. Tutkimuksia ja perusteltuja arvioita ei tästä ole julkaistu. Suuressa mittakaavassa 
verkkokauppa ei vielä näytä vaikuttaneen kokonaisliiketilamäärään. Vaikka verkkokauppa on 2000-
luvulla kasvanut nopeasti, on myös liiketilamäärä ollut kasvussa. Joillakin toimialoilla verkkokaupan 
kasvu ja tuotteiden digitalisoituminen näkyy kuitenkin myymäläkannassa. Matkatoimistojen määrä on 
vähentynyt, kun matkailupalvelujen myynti on pitkälle siirtynyt verkkoon, samoin on käynyt 
pankkikonttoreille. Vähittäiskaupassa digitalisoitumisen vaikutus näkyy ehkä merkittävästi mm. 
fotokaupassa, tietotekniikkakaupassa sekä muussa kodintekniikkakaupassa. Myös levykauppojen 
vähenemisen syynä on osin musiikin ja tallenteiden digitalisoituminen.  

On myös toimialoja, joissa kasvu ei juuri suuntaudu verkkoon. Näitä ovat mm. henkilökohtaiset 
palvelut eli kampaajat, kauneushoitolat jne. Myös terveyspalveluissa sekä liikunta- ja 
hyvinvointipalveluissa verkkokaupan vaikutus liiketilamäärään jäänee marginaaliseksi, vaikka 
tietyntyyppisiä palveluketjun osia voi verkkoon siirtyäkin. Autokaupassa verkossa valikoimaan 
tutustuminen on jo arkipäivää, mutta ostotapahtuma toteutuu pääosin myymälässä. Autoja halutaan 
esitellä ja tutustua myymälöissä. Myöskään huoltamo- ja korjaamotoimintaa ei voida siirtää verkkoon.  

Suuri osa vähittäiskaupan myymälöistä toimii sekä verkossa että kiinteissä myymälöissä. Myyntiä 
saadaan kumpaakin kautta ja liiketilaa tarvitaan, vaikka osa myynnistä saadaan verkkokaupan kautta. 
Varsinaiset verkkokaupat ovat myös avanneet kivijalkamyymälöitä. Ne ovat usein isoja ja niissä 
asioidaan myös lähialuetta kauempaa. Toimivana esimerkkinä ovat Verkkokauppa.comin myymälät. 
Tulevaisuudessa menestyvät parhaiten ne jotka osaavat yhdistää oikealla konseptilla verkon ja 
myymälän.  

Verkkokaupan noutopisteet myös lisäävät liiketilan tarvetta, erityisesti kun posti on vähentänyt 
toimipisteitään. Tulevaisuudessa tarvitaan verkkokaupan takia enemmän noutopisteitä, josta tuotteita 
noudetaan. Noutopisteiden tulee olla helposti saavutettavissa olevissa paikoissa ja paikoissa, joissa 
asioidaan muutoinkin. Päivittäistavarakaupat ja kioskit ovat kehittäneet toimintaansa välittämällä posti- 
ja pakettipalveluita, jotta asiakkaat saavat verkkokauppojen tuotteet noudettua. Tämä on kasvattanut 
pienten myymälöiden tilantarvetta 10 - 30 m2. Luonteva verkkokaupan tuotteiden noutopaikka on 
yrityksen oma myymälä, jolloin asiakas voidaan saada tekemään lisäostoja myymälässä. 

Vähittäiskauppa uskoo yhä myymälään ainakin, jos tätä arvioidaan liiketilahankkeiden kautta. 
Kuluttajien kauppa-asiointi ei ole ainoastaan tuotteiden ja tavaroiden noutoa kaupasta, vaan asiointiin 
sisältyy mm. elämyksiä, sosiaalisia kontakteja ja asiantuntemusta, joten pääosa kaupasta tulee 
edelleenkin toteutumaan myymälöissä. Nykyistä kehitystä sekä tulevaisuuden arvioita peilaten 
verkkokauppa ei todennäköisesti tule syömään liiketilatarvetta ainakaan suorassa suhteessa myynnin 
volyymiin.  

Koska verkkokaupan kilpailuetu usein painottuu hintaan ja verkkokaupasta puuttuu henkilökohtainen 
palvelu, se kilpailee todennäköisesti eniten suurten itsepalveluun perustuvien kauppojen kanssa. 
Ulkomailla on arvioitu, että mm. hypermarkettien laajat käyttötavaraosastot tulevat kasvavan 
verkkokaupan myötä pienenemään. Henkilökohtaisia palveluita tarjoaviin pienempiin kauppoihin 
verkkokaupalla olisi vähemmän vaikutusta, varsinkin jos ne itse onnistuvat toimimaan verkossa. Koska 
ihmiset odottavat kaupalta/asioinnilta myös elämyksiä ja viihdettä, tarvitaan mm. keskustakauppoja ja 
-palveluita edelleen tulevaisuudessa. Britanniassa tehdyn tutkimuksen (konsultointiyritys Deloitte) 
mukaan keskustojen kaupat ovat hyvin joustavia ja uudistumiskykyisiä. Ne voivat olla voittajia 
meneillään olevassa rakenteellisessa muutoksessa. Sen sijaan, että internet veisi asiakkaat kaupoista 
pois, se työntää heidät takaisin kauppoihin noutamaan verkosta tilattuja tuotteita.  
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4. Kaupan kehittäminen Raumalla 
 
Kaupan kehittämisestä Raumalla vastaa pääosin kaupan toimijat ja kiinteistönomistajat. Kaupunki 
ohjaa lähinnä kaupan sijoittumista kaavoituksen keinoin. Kaavoituksella tulisi mahdollistaa 
mahdollisimman hyvät edellytykset kaupan toimijoille kehittää raumalaista vähittäiskauppaa. 
Raumalaisena erityispiirteenä on Vanhan Rauman keskusta monipuolisena kauppapaikkana, jota 
tulee kehittää osana keskustaa.  

Kaupan kehittämisen taustaksi tehtiin Rauman yleiskaavan ja Vanhan Rauman selvitysten yhteydessä 
eri toimijoiden haastatteluja. Niiden tarkoituksena oli selvittää, millaisia odotuksia toimijoilla on 
kaavoitukselta liiketoimintojen kehittämisessä.  

4.1. Kaupan näkemys Rauman kehittämistä 

Ensimmäisen Rauman yleiskaavaa koskevan selvityksen yhteydessä haastateltiin kaupan eri alojen 
nykyisiä Raumalla jo toimivien kauppojen edustajia ja Raumalle mahdollisesti tulevien ketjujen 
edustajia. Haastattelut on tehty vuoden 2010 - 2011 vaihteessa. Myös Vanhan Rauman 
osayleiskaavan kaupan selvitystyön aikana vuonna 2012 haastateltiin Vanhan Rauman yrittäjiä ja 
Rauman kauppakamarin kaupan valiokuntaa. Heidän lisäksi käytiin neuvottelu Museoviraston 
erikoisasiantuntija Margaretha Ehrströmin kanssa maailmanperintökohteiden erityispiirteistä.  

Vanhan Rauman kauppiaat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä liiketoimintansa kehitykseen ja 
liiketoimintaedellytyksiin Vanhassa Raumassa. Vanha Rauma on suojeltuna historiallisena 
ympäristönä kuitenkin aidosti toimiva erikoiskaupan ja palveluiden alue, joka ympäri vuoden palvelee 
raumalaisia ja kesällä erityisesti matkailijoita. 

Rauman keskustan välittömään läheisyyteen rakennettu market-alue aiheutti aikoinaan pelkoa ja 
keskustelua. Pelättiin, että se näivettää kaupankäynnin Vanhassa Raumassa. Kun se toteutui, oltiin 
yleisesti sitä mieltä, että päivittäistavarakaupan hypermarketit piristivätkin Vanha Rauman 
erikoiskauppaa. Tilanteen jatkuminen edellyttää kuitenkin, että market-alueelle ei sallita nykyistä 
laajemmin keskustahakuisia erikoiskauppoja. Nettikaupan kehitys huolestuttaa joitakin kauppiaita, 
varsinkin niitä, joiden tuotteita on saatavana myös internetin kautta. 

Vanhalle Raumalle kaivataan lisää erikoisliikkeitä valikoimien laajuutta lisäämään. Vanhassa 
Raumassa on Lumo-kauppa, jonka liikeideana on tarjota luomu- ja lähiruokatyyppisiä elintarvikkeita. 
Yleinen mielipide on, että tämä on lupaava alku ja päivittäistavaratarjontaa tulisi laajentaa saman 
konseptin puitteissa siten, että asiakkaalle ei tulisi välitöntä tarvetta hypermarkettäydennyksiin. 
Olemassa olevat ketju-lähikauppakonseptit eivät sovi sellaisenaan, vaan konsepti on räätälöitävä 
Vanhalle Raumalle sopivaksi. Tällainen kauppa lisäisi merkittävästi Vanhan Rauman vetovoimaa. 
Luontevana täydennyksenä elintarvikeliikkeille, lahjatavara- ja sisustusliikkeille nähtiin Alkon 
viinimyymälä 

Vanhassa Raumassa koetaan, että Raumalle tulleet ns. halpahallit ovat jossain määrin vieneet 
joidenkin erikoisalueiden kauppaa, esim. kalastusvälineissä. Muotivaatteita ja design-sisustusta 
myyvät liikkeet toteavat, että halpahalliasiakkaat eivät käy Vanhassa Raumassa, joten heidän 
liiketoimintansa halpahallit eivät ole häirinneet. 

Kauppiaiden näkemys on, että erikoiskaupan volyymi tulevaisuudessa tulee kasvamaan. 
Asiantuntijaselvitykset tukevat myös tätä näkemystä. Jotta tähän voidaan valmistautua, tarvitaan 
enemmän liiketiloja sekä nykyiselle että Raumalle etabloituvalle erikoiskaupalle. Vanhassa Raumassa 
on vain rajalliset mahdollisuudet saada uutta liiketilaa. Kauppiaat näkisivät mielellään, että liiketilaa 
järjestyisi hyödyntämällä paremmin Vanhan Rauman sisäpihoja ja piharakennuksia kaupallisiin 
tarkoituksiin.  

Liikenteen osittainen rajoittaminen mahdollistaisi katualueiden hyödyntämisen paremmin kuin tänä 
päivänä, esim. kesällä kahvilatoimintaan. Tämä edellyttää kuitenkin, että Vanhan Rauman 
välittömässä läheisyydessä on riittävästi parkkipaikkoja. 

LIITE 3

AK 01-100



 

24/41  | 2.5.2016 |  Rauman kaupallinen selvitys 

Vanhassa Raumassa on jonkin verran vapaata liiketilaa, mutta ei riittävästi tulevaisuuden tarpeita 
ajatellen. Varsinkin on puutetta isommista yli 500 m2:n liiketiloista. Erikoiskaupalle tarvitaan Rauman 
keskustassa uusia liiketiloja, jotka voisivat varmistaa mm. kansainvälisten, lähinnä vaateketjujen tulon 
Raumalle. Varsinkin H&M-ketjua halutaan Raumalle, mahdollisimman lähelle Vanhaa Raumaa. H&M-
ketjun tulo nähtiin tärkeäksi mm. siitä syystä, että H&M:n vetovoiman avulla saadaan keskustaan 
nuoria asiakkaita ja muita kansainvälisiä ketjuja elävöittämään myös nykyisiä Vanhan Rauman ja 
keskustan kauppoja. 

Yleinen näkemys on, että keskustaan tarvitaan enemmän asuntoja, koska paikalliset tuovat 
ympärivuotisen leivän erikoiskaupalle. Uudet asuintalot saisivat mielellään olla puisia, Rauman 
puutaloperinteen jatkamiseksi. 

Erikoiskaupalle tarvitaan uusia liiketiloja Vanhan Rauman välittömään läheisyyteen, mieluiten siten, 
että uudet liiketilat luontevalla tavalla yhdistäisivät Vanhan Rauman ja market-alueen. Moni 
haastateltava toi esille Kanalin varren ja Tarvontorin sekä Potkurin kehittämistarpeet.  

Jotkut haastatellut olivat sitä mieltä että kauppakeskusta Tarvontorin tilalle ei Raumalle tarvita, vaan 
uutta liiketilaa olisi mieluummin toteutettava ns. kivijalkamyymälöitä. Mainittiin esimerkiksi, että 
kaupungintalon vanhan osan katutason tilat olisi saatava erikoiskaupan käyttöön. Jotkut taas olivat 
sitä mieltä, että Rauman keskustan ympäristöön räätälöity kauppakeskus vahvistaisi myös vanhan 
Rauman erikoisliikkeitä. Yhtä mieltä oltiin siitä, että ns. peltomarketteja ei Raumalla tarvita. Ne jos 
jotkut köyhdyttävät keskustan kaupallista toimintaa. Toisaalta oltiin suhteellisen tyytyväisiä Rauman 
market-alueeseen, joka tarjoaa nykyiselläänkin pt-kaupalle kohtuullisesti laajenemismahdollisuuksia. 

Kansainväliset ketjut, mm. ruotsalaiset vaatetusketjut ovat jossain määrin etabloituneet Raumalle. 
Nämä liikkeet toimivat kuitenkin pääsääntöisesti tiloissa, jotka eivät ole optimaalisia asiakasliikenteen 
ja sijaintinsa kannalta. Liiketilatarjonnan puutteesta johtuen ketjut ovat joko vuokranneet saatavana 
olevia ns. toiseksi parhaita tiloja tai jääneet toistaiseksi tulematta Raumalle. 

Haastatellut ketjuedustajat totesivat, että he kaipaavat moderneja tiloja ydinkeskustassa, jossa 
voidaan varmistaa kaupallinen menestys. Suurin osa vaatetusketjuista seuraa H&M:n sijoittumista ja 
pyrkii hankkimaan liiketiloja läheltä tätä ketjua. H&M on ilmoittanut hakevansa liiketilaa Raumalta. 
Valtakadun alkupää on tällä hetkellä ainut hyväksyttävä sijainti. 

H&M:n ja myös muiden samantyyppisten ketjujen kauppapaikkakriteerit ovat: keskustaläheisyys, 
tärkeimmät laajan valikoiman kilpailijat oltava lähellä, riittävän suuri liiketila ja hyvä 
parkkipaikkatilanne. Tarvontori mahdollisena uudistettuna liikepaikkana kiinnostaa mm. H&M-ketjua. 
Kansainvälisten ketjujen edustajien mielestä keskustakauppakeskusta tarvitaan Raumalle. Siinä pitäisi 
erikoisliikkeiden lisäksi olla tasokkaita ravintoloita ja ehkä elokuvateatteri. Mainittiin että Puolassa 
löytyy muutama sen tyyppinen kauppakeskus, joka sopisi Raumalla (Centrum Handlowe Bosnan 
Krakovassa).  

Kaupan ryhmittymien kannalta suuri kysymys on tällä hetkellä, mikä nettikaupan vaikutus 
erikoiskauppaan tulee olemaan. Ulkomaiset nettikaupat nakertavat Suomen markkinoita ja vaikuttavat 
siten tulevaisuuden liiketilatarpeisiin, myös Raumalla. Kaupan ryhmittymien taholta esitettiin näkemys, 
että pitkällä tähtäimellä (n. 15 vuotta) nykyisten päivittäistavara-hypermarkettien tilalle tulisi 
erikoisliikkeitä ja että hypermarketit muuttaisivat muualle.  

Erikoistavaratalot ja muut laajan tavaravalikoiman kaupat Tokmanni ja Hong Kong ovat perustaneet 
tavaratalonsa Raumalle. Nämä kaupat vaativat suuria ja mahdollisimman edullisia tiloja sekä riittävästi 
parkkipaikkoja. Muun muassa tästä ja kaavoituksellisista syistä ne ovat asettuneet keskustan 
ulkopuolelle.   

Tärkeänä nähdään, että varmistetaan lähikauppapalvelut myös uusilla asuinalueilla. Tulevaisuudessa 
lähikaupankin valikoimat kasvavat. Tämä edellyttää sekä riittävän isoja tilavarauksia kaupalle että 
riittävästi asiakaspohjaa asuinalueilla kauppainvestointien kattamiseksi. 

Maailmaperintökohteena Vanhan Rauman liikemaailman kehittämisessä on lähtökohtana kaupungin 
säilyminen elävänä kauppapaikkana. Liiketoimintaa tulee voida kehittää, jotta se säilyy, mutta 
liiketoiminta ei voi voimakkaasti muovata kaupunkirakennetta, vaan sen on elettävä osana Vanhaa 

LIITE 3

AK 01-100



 

25/41  | 2.5.2016 |  Rauman kaupallinen selvitys 

Raumaa. Suojavyöhykkeellä voidaan sen sijaan vapaammin kehittää liiketoimintaa ja 
kaupunkirakennetta. Suojavyöhykkeellä on tarkoitus kuitenkin sovittaa liike- ja muu rakentaminen niin, 
ettei synny vahvoja kontrasteja suojavyöhykkeen ja Vanhan Rauman välille. Suojavyöhykkeen 
kaupallisten toimintojen kehittämisellä tulee osaltaan tukea Vanhan Rauman keskustakaupan 
toimivuutta. 

Rauman kauppakamarin kaupan valiokunta piti tärkeänä turvata kaupan kehittäminen niin Vanhan 
Rauman alueella kuin suojavyöhykkeellä. Tärkeänä nähtiin uusien mahdollisuuksien rakentaminen 
suojavyöhykkeen alueella, jossa on kaupan rakentamiseen hyvin soveltuvia alueita. Kun keskitetään 
keskustahakuista kauppaa uuden keskustan alueelle, koetaan tämän vahvistavan kaupan 
toimintaedellytyksiä koko ydinkeskustan alueella.  

 
Yhteenvetona kaupan edustajien näkemyksistä: 
 
 Keskustan kaupallinen tarjonta tulisi tiivistää alueellisesti siten, että keskustasta rakentuisi tiiviimpi 

kaupallinen kokonaisuus joka palvelisi sekä asiakkaita että kauppaa. Tiiviimpi keskusta tukisi 
myös Vanhan Rauman erikoiskauppoja ja market-alueen päivittäistavarakauppoja. 

 Keskustaan olisi tavoiteltava "Kokonaisviihtyvyyttä", eli samaa persoonallisuutta ja viihtyvyyttä kuin 
mistä Rauma on tunnettu. 

 Vanhan Rauman vetovoimaa ja kaupallisuutta pitäisi lisätä avaamalla pihoja kaupalliselle toimin-
nalle, järjestää liikenne jalankulkuystävällisemmäksi, täyttää tyhjät ja mahdollisesti tyhjenevät lii-
ketilat ympäristöön sopivilla ja tarjontaa täydentävillä Raumalaisilla erikoisliikkeillä tms. palveluliik-
keillä. 

 Luomu- ja lähituotteet tulevat. Näitä valikoimia on pystyttävä laajemmin tarjoamaan Vanhassa 
Raumassa. 

 Raumalta puuttuvat liiketyypit jotka tyypillisesti löytyvät korkealaatuisista kauppakeskuksista tai 
ydinkeskustoista, esim. vaatealan 500 - 1000 m2 erikoisliikkeitä. Näille pitäisi järjestää mahdolli-
suus etabloitua mahdollisesti rakennettavaan keskustakauppakeskukseen. 

 Keskustakauppakeskukselle olisi kysyntää keskustassa ja sen koko pitäisi olla vähintään 15.000 
k-m2. Johtavina ajatuksina pitäisi olla, asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, asioinnin helppous ja 
hyvät parkkitilat. Suositeltavat sijoituspaikat: Linja-autoaseman tontti, Nordean tontti ja Potkuri. 

 Autoliikkeitä tarvitaan lisää. Nyt puuttuvat laatumerkit kuten BMW, Audi ja Mercedes. Luonteva tila 
näille ja muille merkeille olisi Keskusautohallin läheisyydessä. 

 Motonet, Biltema tyyppiset, suhteellisen paljon tilaa vaativat liikkeet puuttuvat toistaiseksi. Näille 
olisi syytä varata tilaa.  

 Rauma on tyypillisesti kaupunki, joka on kiinnostava erikoistavarataloketjuille, siinä vaiheessa kun 
he jo ovat perustaneet liikkeitä maan suurimpiin kaupunkeihin. Useat ketjut ovat pian siinä vai-
heessa.  
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4.2. Kaupan konseptit Raumalla  

 
Liikeidea-ajattelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaupan alueellisia keskittymisiä, joissa kauppojen 
tarjonta, liikeidea ja toiminta-ajatus ovat samantyyppisiä ja toisiaan tukevia. Tosiaan tukeva vaikutus 
tulee lähinnä keskittymän tarjoamasta laajemmasta valikoimatarjonnasta, joka vetää asiakkaita 
puoleensa paremmin kuin yksittäinen kauppa.  

Raumalla on jo joitakin kaupan keskittymiä, market-alue (päivittäistavarat), Vanha Rauma (pienet 
erikoisliikkeet maalauksellisessa ympäristössä) jne. Rauman tapauksessa on näkemyksemme 
mukaisesti mahdollista ja syytä yleiskaavan avulla vahvistaa tätä liikeideakeskittymiä vahvistamalla 
alueellisia keskittymiä siten, että erikoiskaupan keskittymät vuorostaan täydentävät olemassa olevia 
kaupallisia keskittymiä ja luovat yhtenäisen sekä tiiviin keskustakaupan alueen. 

Rauman keskustaan tarvitaan keskustakauppakeskus tiivistämään keskustakortteleita ja sitomaan 
yhteen Vanhan Rauman ja Valtakadun erikoiskauppoja market-alueeseen. Parhaiten soveltuvin alue 
uudelle keskustakauppakeskukselle on nykyinen Tarvontori laajennettuna linja-autoaseman alueella. 
Myös Potkuria tulee kehittää raumalaisena kauppakeskuksena.  

Keskustakauppakeskus tarjoaisi lähinnä kansainvälisille ja valtakunnallisille ketjuille juuri sellaisia 
yhtenäisiä keskustatiloja, joita ovat tällä hetkellä vailla. Tämä mahdollistaisi myös sen että olisivat 
lähellä toisiaan, kuten ne toivovat. Kauppakeskukseen sijoittuvat tyypillisesti ketjuliikkeet, kun taas 
yksityiset yrittäjät jäävät usein kauppakeskusten ulkopuolelle. Tämä sopii myös Raumalle, jolloin 
Vanhassa Raumassa säilyisi nykyisen kaltainen liikerakenne eikä sen vetovoima heikentyisi. 
Kauppakeskuksen liikevalinnoissa tulisikin ottaa huomioon, että esimerkiksi sisustusliikkeitä ei tulisi 
suuressa määrin ohjata uuteen kauppakeskukseen. Sisustusliikkeillä on vetovoimainen keskittymä 
Vanhassa Raumassa ja tätä tulee vaalia.  

Kauppakeskukseen sijoittuvat pääosin ketjuliikkeitä kuten muotikauppaa, urheilukauppaa, 
kodintekniikkakauppa ja muuta keskustahakuista erikoiskauppaa sekä kahvila- ja ravintolatoimintaa. 
Kauppakeskuksen johonkin osaan on mahdollista sijoittaa myös viihdepalveluja esimerkiksi 
elokuvateatteri, keilahalli ja kuntokeskus. 

Ketjuliikkeet tarvitsevat kauppakeskuksesta noin 500-1000 m2:n kokoisia liiketiloja, jotka voi sijoittaa 
kahteen kerrokseen. Toisessa kerroksessa voi olla myös suuria liiketiloja yhdessä tasossa. Liiketilojen 
on oltava riittävän suuria, että ne sopivat ketjukonsepteille. Päivittäistavarakaupalle tulee myös varata 
riittävästi tilaa (2000 m2). Muut liiketilat ovat yleensä pienempiä ja ne sijoitetaan katutasolle.  

Vanhassa kaupungissa kehitetään kaupan liikekonsepteja erikoispalvelujen suuntaan. Sisustuskaupan 
voimistunut trendi on lisännyt keskustassa sisustus- ja lahjatavaraliikkeiden määrää ja 
tavaravalikoimaa. Ne soveltuvat hyvin Vanhan Rauman rakennusten tarjoamaan miljööseen, mikä 
osaltaan vahvistaa niiden toimintaa. Sisustusmyymälöiden konseptin laajentaminen palveluihin (esim. 
sisustussuunnittelu) tai panostaminen kaupassa viihtymiseen (olonurkkaukset, sisustuslehdet, kahvila) 
onnistuvat kohtuullisen helposti.  
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4.3. Rauman ydinkeskustan kaupallinen kehittäminen  

Rauman ydinkeskusta on keskustatoimintojen ja erikoiskaupan sijoittumisaluetta ja kattaa koko 
Vanhan Rauman sekä kaikki alueet rajautuen Porintiehen, Karjalankatuun, Luoteisväylään, 
Satamakatuun, Seminaarinkatuun, Vähämaanpuistoon, Aittakarin-katuun, Eteläkatuun ja 
Kaunisjärvenkatuun. Keskustassa tärkeimmät kehittämisen kohteet ovat Vanhassa Raumassa 
kävelykeskustan kehittäminen ja kortteleiden sisäosien kaupallinen kehittäminen. Uuden keskustan 
puolella kaupallisen kehittämisen painopisteet ovat uusissa kauppakeskuksissa ja asiointiympäristön 
laadussa. Tärkeää on myös keskustan eri asiointialueiden välisen yhteyden vahvistaminen. 

Nykyistä Potkurin kauppakeskusta kehitetään edelleen keskustamaisena kauppakeskuksena. Samoin 
linja-autoaseman ja Tarvontorin alueita kehitetään kauppakeskuksena. Näihin kortteleihin yhdistyy 
luontevasti myös vanha Sokoksen kortteli. Korttelit tulee kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena ja 
niiden väliset yhteydet tulee suunnitella huolella. Lisäksi kauppakeskuskorttelien yhteys muuhun 
keskusta-alueeseen tulee suunnitella luontevasti toimivaksi asiointialueeksi.  
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Kauppakeskukset Rauman keskustassa monipuolistavat Rauman kaupallista rakennetta ja tuovat 
uusille liikkeille mahdollisuuden sijoittua Raumalle. Rauman kaupallinen vetovoima kasvaa. Mitä 
enemmän Raumalla on kaupallista tarjontaa ja tiloja, sen vähemmän raumalaisilla on tarvetta mennä 
esimerkiksi Poriin tai Turkuun ostoksille. 

Wännin liikekeskus keskustassa on hieman syrjässä luontevista asiointivirroista. Se ei ole ollut kovin 
houkutteleva liikepaikka, koska se jää vähän irti Vanhan Rauman liiketiloista. Lisäksi Kanali erottaa 
keskuksen myös Tarvontorin korttelista. Uudistuksen myötä liikekeskuksen vetovoima on kuitenkin 
kasvanut ja liiketilat toimivat nyt hyvin väistötiloina Tarvontorissa olleille liikkeille.  

Keskustan kehittämisessä on tärkeää vahvistaa Vanhan Rauman ja Valtakadun kaupallisen alueen 
sekä kauppakeskusten välistä yhteyttä. Yhteyttä on jo parannettu merkittävästi keskustauudistamisen 
yhteydessä, mutta yhteyttä tulee edelleen vahvistaa. Kadut alueella on jo uudistettu. Nyt 
merkittävässä asemassa yhteyden kehittämisessä on Vanhan Rauman ja uuden kaupunginosan 
välisen korttelin sisäinen kehittäminen. 

4.4. Liiketilojen kehittäminen Vanhassa Raumassa 

Vanhassa Raumassa pääkauppakadut ovat Kuninkaankatu ja Kauppakatu. Näiden väliset 
korttelialueet ovat vajaasti kaupallisessa käytössä. Vanhan Rauman kaupallista intensiteettiä voidaan 
kohottaa ottamalla näiden pääkatujen välisiä kortteleita kaupallisesti tehokkaampaan käyttöön. 
Kortteleihin voidaan rakentaa sisäisiä yhteyksiä ja näiden varrelle liiketiloja. Vanhan kaupungin luonne 
säilytetään kortteleissa. Vanhan kaupungin läpi kulkeva liikenne heikentää alueen viihtyisyyttä. Kadut 
ovat kapeita, eikä kaikille kulkumuodoille jää riittävästi tilaa. Vanhassa Raumassa tulee edelleen 
kehittää kävelykeskustaa. Alueen katuja on jo nyt parannettu asiakkaiden näkökulmasta, ja tätä 
kehittämistä tulee jatkaa. Tulee edelleen tutkia Kuninkaankadun muuttamista kävelykaduksi, jolloin 
kadulle saadaan sellaista luonnetta ja asiointiympäristöä, joka tulee alueen liiketoimintoja.  

Vanhan kaupungin vetovoima tulee säilymään, kun alueen luonne on toinen kuin moderneissa 
kauppakeskuksissa. Erityyppisiä kauppa-alueita tarvitaan kaupungissa. Vanhaan Raumaan 
hakeutuvat erilaiset liikkeet kuin kauppakeskuksiin eikä Vanhaan Raumaan sovellu kaikki liiketyypit. 
Vanhaan Raumaan sijoittuu pieniä yksityisiä sisustusliikkeitä, muotiliikkeitä, kahviloita ja 
päivittäistavarakauppoja. Vanhan Rauman kehittämisellä parannetaan yhä alueen kaupallista 
vetovoimaa. Kauppakeskuksiin hakeutuu pääosin kansallisia ja kansainvälisiä ketjuliikkeitä, jotka 
hakutuvat toistensa seuraan. Kauppakeskuksiin sijoittuu vähemmän paikallisia yrityksiä. 

Nykyinen liiketilakanta Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen alueella on yhteensä yli 70.000 k-m2, 
josta Vanhassa Raumassa on vajaa 20.000 k-m2, suojavyöhykkeellä uudessa keskustassa 25.000 k-
m2 ja market-alueella 27.500 k-m2. Tihein liiketilarakenne on Vanhan Rauman alueella. 
Suojavyöhykkeellä liikerakentaminen on hajallaan useassa korttelissa tai kaupallisessa keskittymässä. 
Market-alueella taas liiketilat ovat sijoittuneet pääosin kahteen suureen liikerakennukseen. 

Keskustaan sijoittuvaa liiketilatarvetta on yleiskaavan enimmäislaskelman mukaan noin 30.000 k-m2, 
josta erikoiskauppaa ja palveluita on noin 24.000 k-m2. Vanhan Rauman kortteleihin voi olla vaikeaa 
osoittaa uutta rakentamista kauppapalveluille. Vanhan Rauman kortteleissa kaupan tilatarpeet tulevat 
toteutumaan pääosin olevan tilan käyttötarkoituksen muutoksen kautta.  

Alueella on tärkeää kehittää ja säilyttää olevaa liiketilakantaa kaupan käytössä, vaikka ne ajoittain ovat 
muussa käytössä. Pääosa yleiskaavan liiketilan lisätarpeesta tulee kohdentaa ydinkeskustan alueelle. 
Jonkin verran keskustoihin sijoittuvaa liiketilan lisätarvetta, erityisesti palveluiden ja 
päivittäistavarakaupan tarvetta, tulee sijoittaa alakeskuksiin ja asuinaluille. Ydinkeskustan toimivuuden 
kannalta olisi tärkeää sijoittaa liiketilan lisätarpeet keskusta-alueelle. Tällöin uusi liiketila vahvimmin 
tukee Vanhan Rauman liiketoimintaa ja elinvoimaisuutta.  
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4.5. Ydinkeskustan reuna-alueet  

Keskustassa on kauppaa myös aivan keskusta-alueen ulkopuolella. Kaupan alue jatkuu tiiviisti lähes 
tauotta Valtakatua eteenpäin ja rautatien yli Syväraumankatua aina Urheilukadun risteykseen saakka. 
Alueelle sijoittuu lähikauppaa sekä pienimuotoisesti erikoiskauppaa ja kaupallisia palveluita. 
Suositeltavaa on, että Valtakadun ja Syväraumankadun varren kiinteistöjen katutaso suunnataan 
valtaosin liiketilakäyttöön. Alue suositellaan vahvistettavan yleiskaavassa kaupan ja palveluiden 
alueena, jotta alueen nykyinen kaupallinen ilme voi kehittyä. 

Keskustan reuna-alue jatkuu myös Nortamonkatua etelään päin Karinkentän alueelle. Alueen palvelut 
painottuvat laajan tavaravalikoiman kauppaan sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan. Lisäksi 
alueella on pari erikoiskauppaa, muuta kaupallista palvelua sekä toimistoja. Palvelut ovat varsin 
yksittäisiä, mutta muodostavat kuitenkin omanlaisen keskittymän ydinkeskustan reunaan. Valtaosin 
alueen kaupan palvelut ovat sellaisia, jotka soveltuisivat myös market- ja tilaa vaativan kaupan 
alueille. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, että ne luontevammin myös näille alueille sijoittuisivat. 
Toisaalta ei myöskään ole mitään estettä, että palvelut jäävät nykyisille paikoilleen. Varsinkin laajan 
tavaravalikoiman myymälä, joka painottuu pitkälti päivittäistavarakauppaan, sijoittuu hienosti 
asukkaiden lähiympäristöön. Kooltaan tämä laajan tavaravalikoiman myymälä ylittää vähittäiskaupan 
suuryksikön koon, joten se tulee kaavoituksessa ottaa huomioon. 

Keskustan reunalla myös Monnankadun varrelle on keskittynyt kaupallisia palveluita. Alue on 
asuinaluetta, ja palvelut ovat pääosin lähipalveluita. Lisäksi alueella on yksi suuri supermarket (alle 
2000 k-m2), joka palvelee jonkin verran lähialuetta suurempaa aluetta. Alueen palveluita tarvitaan, sillä 
ei ole luontevaa, että asukkaat joutuisivat tekemään kaikki lähiostoksensa ydinkeskustassa. Aluetta 
kehitetään nykyisen kaltaisena lähi- ja paikallispalveluiden alueena. Yksittäisiä lähipalveluita on myös 
muualla keskustan alueella, mutta palvelut eivät muodosta varsinaisia keskittymiä. Lähipalveluita 
kuitenkin tarvitaan ja niiden asema tulee turvata. 
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4.6. Muut kaupan keskittymät Raumalla 

Ydinkeskustan ulkopuolella on selkeästi hahmotettavissa kaupan alueita. Niistä tärkeimmät ovat 
market-alue ja sen läheiset tilaa vaativan kaupan alueet Porintien varrella sekä Papinhaassa. Market-
aluetta tulee kehittää Rauman kaupungin vähittäiskaupan suuryksikköalueena. Alue on tällä hetkellä 
kohtalaisen väljästi rakennettu laajoine pysäköintialueineen. Pysäköintiä on myös kellaritasossa, joten 
maanpäällisiä pysäköintialueita voidaan ottaa myös tehokkaampaan käyttöön. Nykyisten kaavojen 
mukaan vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan Raumalla ensisijaisesti tälle alueelle. Alueella on 
rajallisesti tilaa uusille suurille toimijoille, sillä alue on varattu nykyisten toimijoiden laajennuksille. 
Alueelle tuleekin sijoittaa ensisijaisesti suuryksiköitä ja niiden laajennuksia. Keskustahakuisia 
erikoiskauppoja ja palveluita ei tule sijoittaa merkittävissä määrin, jottei keskustan kehittämistä 
vaaranneta.  

Tilaa vaativan kaupan alueille suunnataan pääosin autokauppaa ja muuta tilaa vaativaa kauppaa, 
mutta myös jonkin verran muuta erikoiskauppaa ja päivittäistavarakauppaa. Päivittäistavarakauppaa 
voi sijoittaa esim. liikenneaseman yhteyteen johonkin tienristeykseen. Liikenneaseman sijoituspaikkaa 
ei ole selvityksissä tarkemmin tutkittu. Muun erikoiskaupan tulee olla erityyppistä kuin keskusta-
alueella eli erikoiskaupan tulee olla sellaista, ettei se kilpaile keskustakaupan kanssa. Alueelle 
soveltuvat mm. lastentarvikeliikkeet, eläinkaupat, pyöräliikkeet ja hyvin erikoistuneet erikoiskaupat 
esim. metsästys- ja kalastusliikkeet sekä kumi- ja muovitarvikeliikkeet, joita jo tällä hetkellä on 
tarkasteltavalla alueelle.  Osa erikoiskaupasta voi toteutua laajan tavaravalikoiman myymälöissä. 
Yksittäisten erikoiskaupan myymälöiden sijoittuminen keskusta-alueen ulkopuolelle ei ole uhka 
keskustalle. Sen sijaan uhkana voidaan pitää kauppakeskusmaista rakennetta keskustan ulkopuolella.  

Kairakadun - Metallitien alue on tällä hetkellä laajin tilaa vaativan kaupan alue Raumalla. Alueella on 
kaupallisia palveluita noin 40.000 kerrosneliömetriä. Alue on myös ensisijainen tilaa vaativan kaupan 
laajennusalue kaupungissa.  Kauppaa suositellaan ensisijaisesti sijoitettavan Kairakadun - Metallitien 
alueella Kairakadun alku- ja keskiosaan sekä Metallitien alueelle. Kun kauppaa sijoittuu tiiviisti alku- ja 
keskiosan, kaupalliset palvelut jatkuvat katkotta keskustasta suuryksikköalueelle ja täältä vielä tilaa 
vaativan kaupan alueelle. 

Alku- ja keskiosaan sijoitetaan tilaa vaativaa kauppaa mm. huonekalu-, kodintekniikka- ja 
rautakauppaa ja autokauppaa. Alueelle voi pienimuotoisesti sijoittaa sellaista muuta erikoiskauppaa, 
joka ei kilpaile keskustan kanssa. Alue on korkealaatuinen ja tiivis tiva-kaupan alue, jonne sijoittuu 
vetovoimaisia tilaa vaativan kaupan ketjuliikkeitä. Alueelle voidaan sijoittaa myös tilaa vaativan kaupan 
suuryksiköitä. Suositeltavaa on, että kauppa keskittyy alueella liikekeskustyyppisesti, jolloin pysäköinti 
hoituu asiointimatkalla yhdessä paikassa. 

Metallitien aluetta kehitetään lähinnä autokaupan alueena. Alueelle voidaan sijoittaa sekä autoliikkeitä 
että korjaamotoimintaa. Tälle alueelle ei suositella sijoitettavan merkittävissä määrin muuta kauppaa 
kuin autokauppaa tai muuta tilaa vaativaa kauppaa. Alueella kaupan yksiköt voiva olla suuriakin eli 
suuryksikkörajan ylittäviä. Alueelle voidaan sijoittaa kauppaa liikekeskusmaisesti tai yksittäisinä 
liikerakennuksina. 

Kairakadun loppuosaa voidaan laajentaa kaupallisilla palveluilla jonkin verran. Alue on huonommin 
saavutettavissa kuin alku- ja keskiosa, joten on luontevaa, että tälle alueelle sijoittuu vähemmän 
kauppaa. Aluetta voidaan täydentää nykyisen rakenteen mukaisesti. Kauppa sijoittuu hallityyppisiin 
liikkeisiin ja alue on vuokratasoltaan edullisempaa kuin korkealuokkaisissa ketjumyymälöitä suosivissa 
kauppakeskittymissä. 

Äyhönjärventien aluetta ei suositella laajennettavan kaupallisesti. Ensisijaisesti kehitettävät tilaa 
vaativan kaupan alueet ovat Kairakatu tai Metallitie. Äyhönjärventien alueella sijaitsevan 
liikekiinteistön sisäosat voidaan kuitenkin ottaa nykyistä tehokkaampaan kaupan käyttöön esimerkiksi 
täydentämällä tyhjät tilat tilaa vaativan kaupan yksikölillä. 
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Tilaa vaativan kaupan alue 
Punaisella nykyiset kaupan käytössä olevat pinta-alat alueella ja sinisellä viitteellisesti uuden liiketilan lisäysmahdollisuudet 

 
Yllä olevaan karttaan on viitteellisesti merkitty sinisellä uuden liiketilan lisäysmahdollisuudet. Pääosa 
eli yli 80 % uudesta liiketilasta tulee olla tilaa vaativaa kauppaa ja muu toiminta lähinnä alueen 
palveluita tukevaa kauppaa tai palveluyrityksiä. Tarkastelualueelle soveltuvat huonosti 
keskustahakuiset erikoiskaupat ja palvelut. 

Yleiskaavassa on palvelujen alueita lisäksi mm. Kortelan alue kaupungin eteläosassa sekä 
Pohjoiskehän ja Porintien risteysalue. Molemmat soveltuvat hyvin esimerkiksi liikenneasemapalveluille 
ja teemaan liittyville muille kaupan palveluille. Suuria kaupan yksiköitä ei näille alueille tule rakentaa, 
ne hajottaisivat liikaa kaupan palveluverkkoa Raumalla. 
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5. Kanalin Länsirannan kauppakeskus 
Kanalin Länsirannalle suunnitellaan kauppakeskusta. Kanalin Länsirannan asemakaavamuutos AK 
01-097 hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2015 (KV 108 §). Hyväksymis-
päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen yhtenä perusteena valtuutetun esteellisyys. Hallinto-oikeus 
kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen. Koska esteellinen valtuutettu on osallistunut kaavan 
valmisteluun ja päätöksentekoon koko prosessin ajan aloituspäätöksestä lähtien, on koko 
kaavaprosessi käytävä läpi uudelleen kaikkine maankäyttö- ja rakennuslain mukaisine vaiheineen. 
Näin ollen Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta ollaan käynnistämässä uudelleen. Tavoitteena 
on edelleen hyväksytyn asemakaavan mukainen kauppakeskus.  

Asemakaava-alueen eteläosassa on liikerakennusten korttelialue (KM), jolle saa sijoittaa vähittäis-
kaupan suuryksikön. Merkintä mahdollistaa kauppakeskuksen rakentamisen. KM-kortteliin saa 
rakentaa puhdasta liiketilaa 16.500 kerrosneliömetriä, sitä palvelevia käytävä-, aula- ja 
porrashuonetiloja 3350 kerrosneliömetriä, kiinteistöteknistä huoltotilaa 3650 kerrosneliömetriä ja 
pysäköintitilaa 7440 kerrosneliömetriä. Liikerakentamisesta pienten alle 200 kerrosneliömetrin 
liiketilojen yhteenlaskettu enimmäismäärä on 2010 kerrosneliömetriä. Kauppakeskus rakentuu 
kahteen kerrokseen ja se voidaan toteuttaa vaiheittain.  

 

  
Suunnitelmat Kanalin Länsirannan kauppakeskuksesta, 1. ja 2. kerros 
Sigge Arkkitehdit 30.12.2014 
 
 

LIITE 3

AK 01-100



 

33/41  | 2.5.2016 |  Rauman kaupallinen selvitys 

Suunnitelmissa oleva kauppakeskus on liiketilojen osalta kooltaan noin 16.500 k-m2. Lisäksi 
kauppakeskuksessa on käytävä-, aula- ja porrashuonetiloja 3350 k-m2, kiinteistöteknistä huoltotilaa 
3650 k-m2ja pysäköintitilaa 7440 k-m2.  

Länsirannan kauppakeskuksen liikkeistä tulee ilmeisesti osa palaamaan uudistettuun kauppa-
keskukseen. Lisäksi kauppakeskus tulee tarjoamaan liiketilaa uusille yrityksille. Kauppakeskuksiin 
hakeutuvat liikkeet ovat pääosin ketjuliikkeitä ja niiden tilatarpeet ovat selvästi toimialojen keskikokoa 
suurempia. On ilmeistä, että kovin moni paikallinen yritys Rauman keskustasta ei tule siirtymään 
Tarvontorin laajennettuun kauppakeskukseen.  

Kauppakeskuksissa olevien liikehuoneistojen kokoluokat ovat tyypillisimmillään:  

 • Supermarket 2000 k-m2, perus market 800 k-m2 ja Alko 350 k-m2  

 • Muotikaupat 500 - 1500 k-m2, voivat osittain sijoittua kahteen kerrokseen 

 • Urheilu- ja retkeilykaupat n. 1000 k-m2  

 • Kirjakauppa 500 k-m2  

 • Kodintekniikkakauppa 500 - 1000 k-m2  

 • Pienrauta/kodintekniikka tavaratalo 1500 k-m2  

 • Muut erikoiskaupat 60 - 400 k-m2  

 • Ravintolat ja kahvilat 50 - 300 k-m2  

Liiketilojen koko kauppakeskuksissa on keskimääräistä suurempi, joten Vanhan Rauman liikkeille 
nämä liiketilat ovat selvästi suuria ja edellyttävät myös toimintastrategian muutosta. Kauppakeskusten 
vuokrataso on lisäksi 20 - 30 % korkeampi kuin muussa kaupunkirakenteessa, joten suuremmat 
liiketilat ja kalliimmat vuokrat nostavat merkittävästi liiketoiminnan kustannustasoa.  

Kauppakeskuksen liiketiloja suunniteltaessa käytännöllisin tapa estää liiketoimintojen siirtyminen 
Vanhan Rauman alueelta on sijoittaa kauppakeskukseen vain suuria liiketiloja. Pieniä alle 200 k-m2 

liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään noin 1000 k-m2 verran, kauppakeskuksen 
keskeisissä osissa. Niillä turvattaisiin lähinnä muiden liiketilojen tarvitsemat tukipalvelut kuten pienet 
kahvilat tai asustekioskit.  

Suunnitelmien mukaan kauppakeskuksen viereen saa toteuttaa liiketilaa CKP-korttelialueelle 2500 k-
m2, josta ennen vuotta 2025 saa rakentaa enintään 350 k-m2.  Kauppakeskuksen myötä poistunutta 
liiketilaa alueella on ollut noin 8500 k-m2, näin ollen kauppakeskuksen osuus ns. uudesta liiketilasta on 
noin 8000 k-m2 ja koko asemakaava-alueella saa uutta liiketilaa rakentaa ennen vuotta 2025 noin 
8500 k-m2. 

 

 

 

Kanalin Länsirannan asemakaavan muutos

Liikerakentaminen

k‐m2

Kauppakeskus 16 500

CKP‐korttelialue 2 500

   josta ennen vuotta 2025 350

Muuta liiketilaa 120

Liiketilaa yhteenä 19 120

Poistuvaa liiketilaa  8 500

Uutta liiketilaa 10 620

   josta ennen vuotta 2025 8 470
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5.1. Kauppakeskuksen vaikutukset  

Kauppakeskuksen ja muiden suunnitelmien mitoitusta verrataan liiketilan lisätarpeeseen. Liiketilan 
lisätarve lasketaan kaupan ja kaupallisten palveluiden liiketilalle kerrosalana. Toimistotilat eivät sisälly 
liiketarvelaskelmaan, vaan ainoastaan sellaiset liiketilat, jotka ovat suoraan asiakkaiden käytössä 
asiakaspalvelutiloina. Koska tarve lasketaan kerrosalana, se sisältää varsinaisen myymälän lisäksi 
myymälän takatilat ja myymälän varastot. Kun verrataan uutta pinta-alaa liiketilan laskennalliseen 
lisätarpeeseen, ei käytäviä, aulatiloja tai pysäköintitilaa ole tarvetta ottaa mukaan laskelmaan. Nämä 
ovat osittain ns. puolijulkista tilaa, jota voi verrata esimerkiksi katutilaan. Vastaavaa pinta-alaa ei 
myöskään ole mukana liiketilalaskelmissa, kun tarkastellaan kivijalkaliiketiloja tai myymälähalleja. 

Luvussa 3.3 laskettua liiketilan tarvelaskelmaa voidaan käyttää hyvin suuntaa-antavana arviona 
liiketilan tulevasta kysynnästä. Uuden pinta-alan lisäystä verrataan enimmäistarpeeseen, koska se 
kertoo ostovoiman riittävyydestä tulevaisuudessa. Vertailussa pitää ottaa huomioon, että lisätarve ei 
ole suoraan kaavallinen mitoitus, vaan kaavallisen mitoituksen tulisi olla suurempi kuin liiketilan 
lisätarve, koska osin kaavat jäävät toteutumatta. Kilpailun toimivuuden kannalta kaupalla tulee olla 
myös vaihto-ehtoisia sijaintipaikkoja. Mikäli kaavat tehdään liian tiukalla mitoituksella, osa kysyntää 
vastaavasta liiketilasta saattaa jäädä toteutumatta. 

Vuoteen 2025 mennessä tarvitaan lisää liiketilaa Rauman keskusta-alueella ostovoiman kasvu-
vauhdista riippuen 6.600–15.700 k-m2 ja vuoteen 2035 yhteensä 13.700–29.400 k-m2. Koska 
Länsirannan kauppakeskukseen on alustavien suunnitelmien mukaan tulossa vain erikoiskauppaa ja 
palveluita, verrataan tarvetta erikoiskaupan ja palveluiden liiketilan lisätarpeeseen Rauman 
keskustassa, joka vuoteen 2025 mennessä on 5.000–11.800 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä 10.000–
21.800 k-m2. 

 

 

Kun tarvetta verrataan kauppakeskuksen tuomaan liiketilan lisäykseen (8000 k-m2), voidaan todeta, 
että kauppakeskus vastaa liiketilan lisätarpeeseen hyvin, jos ostovoima kehittyy perinteisen kasvun 
mukaisesti. Tällöin lisäksi tarvetta jää vielä mm. päivittäistavarakaupalle sekä tilaa vaativalle kaupalle 
että myös ydinkeskustan ulkopuolisille kaupan alueille. 

Koska Raumalle ei ole pitkään aikaan rakennettu uutta liiketilaa, on kaupungissa myös tästä johtuvaa 
piilevää kysyntää. Ostovoiman siirtymät ovat aikaisemmasta pienentyneet, mikä kertoo suuremmista 
ostovoivan siirtymistä Raumalta muualle. Näin ollen vaikka ostovoima kasvaisi hitaan kasvun 
mukaisesti, kauppakeskukselle löytyy kysyntää. Taantuman jälkeen kauppa tyypillisesti kasvaa 
keskimääräistä nopeammin, kun käytettävissä olevaa rahaa uskalletaan jälleen kohdistaa enemmän 
ostamiseen.  

Vuoden 2025 jälkeen riittää jälleen tarvetta myös muille uusille kauppapaikoille keskustassa, kuten 
kauppakeskuksen viereiselle keskustatoimintojen korttelille.  

Seuraavassa on päivitetty kaavio laskennallisen liiketilanlisätarpeen kehityksestä sekä 
kauppakeskuksen ja viereisen CKP-korttelin vaikutuksesta tarpeeseen. Nykyisen keskustan liiketila 
kattaa ydinkeskustan eli Vanhan Rauman ja uuden keskustan sekä myös keskustan reuna-alueet 
(market-alue eikä tiva-alue sisälly tarkasteluun). Vuonna 2015 liiketilamäärä keskustassa laski 
Sokoksen ja Tarvontorin tyhjenemisen myötä. Tarkastelussa oletetaan, että kauppakeskus valmistuu 

Liiketilan lisätarve Rauman keskusta‐alueella 2025 ja 2035

Enimmäistarve k‐m2
2025 2035

Perinteinen Hidas  Perinteinen Hidas 

kasvu kasvu kasvu kasvu

Päivittäistavarakauppa ja Alko 3 200 1 400 6 300 3 100

Erikoiskauppa ja palvelut 11 800 4 900 21 800 10 000

Tilaa vaativa kauppa ja autokauppa 700 300 1 300 600

Kauppa ja palvelut yhteensä 15 700 6 600 29 400 13 700
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vuona 2020 kaavoituksen käynnistyttyä uudelleen. Kauppakeskuksen ja CKP-korttelin toteutumisen 
myötä Rauman keskustassa on liiketilaa yhteensä noin 100.000 k-m2.  

 

 

Liiketilan kehitystrendit Rauman keskustassa 2013–2035,  
Keskustan lisätarve ja Länsirannan kauppakeskus 
 

 

Kaavoista nähdään, että kauppakeskuksen valmistuessa saadaan kerralla merkittävä määrä lisää 
liiketilaa kaupunkiin. Vastaavasti liiketilatarve kasvaa tasaisesti, ja tarve osittain patoutuu ja hetkittäin 
mahdollisesti ylittyy, kun liiketilamäärä kasvaa portaittain. Mikäli kauppakeskusta tai muuta uutta 
liiketilaa ei rakenneta, ei Raumalla pystytä vastaamaan tulevaan kysyntään ja ostovoimaa virtaa 
nykyistä enemmän mm. Poriin, jossa kaupan tarjonta on kasvanut mm. Kauppakeskus Puuvillan 
myötä. 

Mikäli laskennallisen liiketilan lisätarpeen ja tulevan rakentamisen välillä on liian iso ero, voidaan 
rakentamista vaiheistaa, jolloin rakentaminen kohtaa tarpeen paremmin. Tämä vaihtoehto tulee 
kyseeseen, jos taantuma jatkuu pitkään ja ostovoima kasvaa hitaan kasvuvauhdin mukaan.  

Kauppakeskuksen vaikutuksesta liiketilojen määrä kasvaa Raumalla noin 16.000 k-m2:llä 
nykytilanteeseen verrattuna (s. 9). Kasvu kohdistuu uuteen keskustaan, jossa liiketilan kokonaismäärä 
kasvaa noin 40.000 k-m2:iin. Kauppakeskukseen siirtyy jonkin verran ketjumyymälöitä muista 
keskustan osista sekä Vanhan Rauman että uuden keskustan puolelta. Tilalle tulee yksityisiä, 
paikallisia ja ketjuutumattomia pieniä pääosin palvelualan yrityksiä, mutta myös kauppaa. Osa 
huonoissa liikepaikoissa olevat liiketilat voivat muuttua muuhun käyttöön (väliaikaisesti tyhjäksi tai 
pientoimistoksi). Kauppakeskuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia muiden keskustan 
osien kaupalliseen rakenteeseen. 
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Kaupallisten palveluiden pinta-ala Rauman keskustassa kauppakeskuksen toteutumisen jälkeen 
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5.2. Kaupan ja palvelutarjonnan muutosten vaikutukset Rauman keskustassa 

Länsirannan kaavoitus mahdollistaa uusien kaupan ja palveluiden ratkaisujen toteutuksen Rauman 
keskustassa. Muutosten vaikutuksia tutkittiin asiakasvirta-analyysillä, jotta saadaan kokonaiskuva 
keskustan eri osien asiakasvirtojen kehityksestä.  

Asiakasvirta-analyysissä lasketaan jokaiselle yritykselle asiakasmäärä eli ostostapahtumien määrä. 
Tämä saadaan toimialan keskiostosten perusteella määritellyksi siten, että kullekin yritykselle saadaan 
riittävästi kassatapahtumia, jotta niistä syntyy yrityksen keskimääräinen päivämyynti. Asiointimäärä 
kuvaa siten yhden päivän aikana tapahtuneiden kassatapahtumien määrää. Tämä ei suoraan kuvaa 
asiakkaiden kokonaismäärää, koska sama asiakas voi asioida useammassa palvelupisteessä.  

Kun asiointimäärät lasketaan kortteleittain yhteen, voidaan verrata asiointivilkkautta keskustan 
kortteleissa. Kaupungin palvelutarjonnan muuttuessa kortteleiden tarjonnan sisältö muuttuu ja sitä 
kautta kortteleiden asiakasmäärät muuttuvat. Tätä muutosta esitetään asiakasvirta-analyysillä 
vertailemalla asiakasmäärien tasoa Rauman keskustasta nykyisin ja viiden vuoden päästä. 
Vertailussa ei ole tärkeää absoluuttinen asiakasmäärä, vaan muutos asiakasmäärissä. 

Rauman keskustassa vanhan linja-autoaseman tontti on vapautunut rakentamiseen ja korttelin etelä 
reunassa sijaitseva Tarvontorin kauppakeskus on tyhjentynyt. Kauppakeskus on luonteeltaan uuden 
tyyppinen kauppapaikka Rauman keskustassa. Muut kauppapaikat keskustassa ovat tyypillisesti 
erillisiä liikerakennuksia ja kiinteistöjen kivijalassa toimivia liiketiloja. Kauppakeskusmuotoisia 
liikerakennuksia on osittain toteutunut vain Potkurin ja Wännin liikekorttelissa ja hypermarkettien 
etumyymälöiden kohdalla, mutta vetovoimaltaan nämä eivät vastaa kauppakeskusta.  

Kauppakeskus toimii hyvänä liikepaikkana erityisesti ketjuliiketoiminnalle. Raumalla ei ole ollut tähän 
asti tarjolla ketjuliikkeille soveltuvaa liiketilaa, minkä takia niitä on sijoittunut kaupunkiin vain vähän ja 
hajalleen keskustan suurempiin liikerakennuksiin. Vanhan Rauman alueella on joitakin ketjuliikkeitä, 
mutta suurin osa Vanhan Rauman liikkeistä on pieniä yksityisiä tai löyhemmissä ketjutoiminnoissa 
toimivia yrityksiä.  

 

Asiointi keskustassa vuonna 2015  

Rauman keskustasta on vuoteen 2015 mennessä lopettanut päivittäistavarakauppa Tarvontorilta, 
jolloin pt-kaupan asiakastapahtumat ovat keskittyneet keskustan reuna-alueelle. Tarvontorin 
kauppakeskus on tyhjentynyt myös muista liikkeistä. Vastaavasti myös Kauppakeskus Potkurin tiloista 
päivittäistavaraliike on lopettanut toimintansa. Vanhan Rauman sisällä ei ole tapahtunut olennaista 
muutosta liiketoiminnoissa, jotka vaikuttaisivat asiakastapahtumien määrään.  

Vilkkaimmat korttelit löytyvät keskustan reunalta kaupan suuryksikköjen kortteleista. Keskustan 
kortteleista sauma-alueen korttelit ja muutama Vanhan Rauman kortteli ovat selvästi muista kortteleita 
vilkkaampia asiointipaikkoja.  

Vanhan Rauman asiointimäärien taso on melko alhainen, koska yleisesti kortteleissa on liiketilaa 
varsin vähän. Vanhassa Raumassa on paljon pieniä liikkeitä ja palveluyrityksiä, minkä takia 
asiakasmäärät myös jäävät pieneksi.  
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Liiketilojen asiointivilkkaus kuvattuna kortteleittain Rauman keskustassa vuoden 2015 liiketilarakenteen mukaisesti.  
Korttelit, joissa on päivittäistavarakauppoja, erottuvat selvästi vilkkaan asioinnin paikkoina (tummanvihreät korttelit). Vanhassa 
Raumassa on paljon palveluita ja erikoiskauppoja, joten asiointivilkkaus on kortteleissa alhainen. Sauma-alueella on kortteleissa 
nyt useita ketjuliikkeitä, joissa on paljon asiointitapahtumia.  

 

Kauppakeskus kasvattaa asiakasmääriä Länsirannalla 2020  

Rauman keskustan uuden kauppakeskuksen asiakasmäärät on laskettu vastaavan kokoisten 
kauppakeskusten toteutuneista asiakasvirroista Suomessa. Eli laskentapa on erilainen kuin muiden 
kortteleiden kohdalla, koska kauppakeskuksen liikekokoonpanoa ei vielä tunneta. Kauppakeskus-
korttelin asiakasmäärä on korttelin koko asiakasmäärä jakamatta sitä eri liikkeiden kesken.  

Kauppakeskuksen rakentaminen merkitsee keskustan palvelutarjonnan kasvua. Kauppakeskus tuo 
Raumalle uusia ketjuliikkeitä, joita Raumalla ei nyt ole eli siltä osin palvelutarjonta monipuolistuu. 
Myös osa Raumalla nyt toimivista ketjuliikkeistä siirtyy kauppakeskukseen, koska sen uudenaikaiset 
liiketilat toimivat ketjuliikkeiden kannalta paremmin. Kun Rauman keskustassa palvelutarjonta 
monipuolistuu ja tiivistyy, ei raumalaisten tarvitse hakea vastaavia palveluita enää Porista tai Turun 
suunnasta. Tämä lisää keskustan liikkeiden asiakasvirran kokonaismäärää merkittävästi. Tässä 
tarkastelussa asiakasvirran lisäys on osoitettu kauppakeskuksen kortteliin, koska siellä tapahtuu 
suurin muutos. Asiakasvirran kasvua tapahtuu myös olemassa olevissa keskustan kaupoissa, mutta 
tätä ei ole otettu huomioon kortteleiden asiakasvirtalaskelmissa, koska tähän ei löydy 
valtakunnallisesti vertailukelpoista mallinnusaineistoa.  

Kauppakeskuksen asiakasmäärä nousee suureksi, kun suhteellisen pienelle alueelle keskittyy paljon 
liikkeitä. Tämä näkyy merkittävimmin asiakasvirtojen muutoksissa aivan lähialueilla eli lähikortteleissa 
Länsirannan ja Vanhan Rauman sauma-alueella. Mallissa on laskettu, että Vanhan Rauman 
kortteleista osa ketjuliikkeistä siirtyy uuteen kauppakeskukseen. Myös sauma-alueella olevat 
ketjuliikkeet on laskettu siirtyneeksi kauppakeskukseen. Osa toiminnoista on korvattu muilla 
kaupallisilla palveluilla, joilla asiakasvirrat ovat kauppoja alhaisemmat. Huonokuntoisimmat ja 
toiminnaltaan epäsopivat liiketilat voivat jäädä ainakin väliaikaisesti tyhjilleen.  
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Liiketilojen asiointivilkkaus mallinnettuna kortteleittain Rauman keskustassa vuonna 2020 kun kauppakeskus on ra-
kennettu. Suurin osa ketjuliikkeistä oletetaan siirtyvän kauppakeskukseen. Niiden tilalle muualla kaupunkirakenteessa on sijoi-
tettu palveluita, joiden asiointivilkkaus on alhaisempi kuin suurilla erikoisliikkeillä. Kokonaistilanne Vanhan Rauman kortteleissa 
ei ole olennaisesti muuttunut. Läntisimpien kortteleiden asiointivilkkaus on jonkin verran alhaisempia, kun niissä olleet ketjuliik-
keet oletetaan siirtyneen kauppakeskukseen.  

 

Vanhan Rauman kortteleiden pienissä asiakasmäärissä ei tapahdu olennaisia muutoksia. Asiointi-
määrät hieman vähenevät vuoden 2015 tarkasteluun verrattuna, mutta Vanha Rauma säilyy kuitenkin 
suhteellisen vilkkaana kauppapaikkana.  

Vastaava muutos Vanhan Rauman liiketilojen asiakasmäärissä voi tapahtua kauppakeskuksesta 
riippumatta, kun tarjonnan rakenne muuttuu yhä suuremmassa määrin palveluiden suuntaan. Vanhan 
Rauman pienet liiketilat eivät houkuttele vetovoimaisia, suuren asiointivilkkauden omaavia 
erikoiskauppoja.   
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6. Johtopäätökset 
Rauman ydinkeskustaan on keskittynyt pääosa keskustahakuisesta vähittäiskaupasta. Vanha Rauma 
on pienten erikoistuneiden myymälöiden aluetta. Suojavyöhyke taas tarjoaa suurempia ja 
uudemmissa rakennuksissa olevia liiketiloja. Suurmyymälät ovat keskittyneet market-alueelle. 
Suojavyöhykkeellä on myös osa kaupan suuryksikköalueesta, mutta se kuulu keskusta-alueeseen.  

Yleiskaavan mitoituksen mukaisesti keskusta-alueelle tulee sijoittaa lisää liiketilaa noin 30.000 k-m2. 
Mitoitus koostuu suurelta osin keskustahakuisen erikoiskaupan ja palveluiden tarpeesta. Lisäksi 
keskustaan kohdistuu jonkin verran tilaa vaativan kaupan tarvetta. Tilaa vaativan erikoiskaupan 
liiketilat keskustassa ovat pienempiä kuin keskustojen ulkopuolella. Keskustaan suunnitellut 
kauppakeskukset kattavat hyvin keskusta-alueiden tarpeen. Lisäksi Vanhan Rauman puolelle jää 
mahdollisuuksia ottaa kortteleiden sisäosia kaupalliseen käyttöön. Vanhassa Raumassa uuden 
liiketilan lisäys jää kuitenkin vähäiseksi.  

Rauman ydinkeskustan liiketilat ovat kehittyneet voimakkaammin 2000-luvulla market-alueella. 
Vanhan Rauman liiketoiminnoissa tapahtuneet muutokset ovat olleet normaalia liiketoiminnan 
rakennemuutosta. Merkittävää siirtymää niin suojavyöhykkeelle tai market-alueelle ei ole tapahtunut. 
Liiketilat Vanhassa Raumassa ovat vaihtaneet käyttäjiä, mutta kaupan tarjonnan rakenteessa ei 
kokonaisuutena ole tapahtunut merkittävää muutosta. Vanhan Rauman liikkeet ovat vahvistaneen 
erikoistumistaan ja omaleimaisuuttaan. Lisäksi ne ovat osin laajentaneet toimintaansa ja selkeästi 
vahvistaneet asemaansa markkinoilla.  

Vanhaa Raumaa tulee kehittää pienimuotoisen, erikoistuneen kaupan ja palveluiden alueena, jolloin 
voidaan hyödyntää vanhan kaupungin miljöötä osana vetovoimaista toimintaympäristöä. Kaavassa 
tulee mahdollistaa kortteleiden sisäosien ottaminen kaupalliseen käyttöön ja nykyisten liikekiinteistöjen 
säilyminen kaupallisessa käytössä. Vanhan Rauman kiinteistöjen kehittämistä tulee kuitenkin 
tarkastella myös rakennussuojelun näkökulmasta. Vanhan kaupungin asiointiympäristön 
parantamiseksi kävelykeskustaa tulee kehittää muuttamalla Kuninkaankatu kävelykaduksi. 
Kuninkaankadun kävelykatua tulee jatkaa Länsirannan kauppakeskuksen päätyyn asti.  

Tavoitteena on edistää keskustahakuisen kaupan sijoittumista ydinkeskustaan ja silloin pääosa 
uudesta liiketilan kerrosalasta ohjataan suojavyöhykkeelle vanhan kaupungin länsipuolelle. Tällä 
vahvistetaan keskustan kaupallista toimivuutta ja samalla myös Vanhan Rauman kaupan 
elinvoimaisuutta. Suojavyöhykkeen kaupallisia toimintoja tulee vahvistaa kokoamalla niitä paremmin 
yhteen. Kauppakeskusrakentaminen vahvistaa tätä kehitystä niin Tarvontorin ja linja-autoaseman 
korttelissa kuin Potkurin korttelissa. Lisäksi tärkeää on samaan aikaan vahvistaa hyviä kävely-
yhteyksiä kauppakeskusten ja Vanhan Rauman välillä. 

Länsirannan kauppakeskushankkeessa on liiketilaa 16.500 k-m2. Uutta liiketilaa kortteliin tulee 
suunnitelmien mukaan noin 8000 k-m2. Se voidaan toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka 
alkuvaiheessa kaupan tarjonnassa voi hetkellisesti olla ylimitoitusta. Kerralla toteutettuna hankkeen 
toimivuus säilyy parempana. Tärkeää on kehittää keskustaa yhtenäisenä ja kaupan kannalta 
toimivana asiointialueena, jotta vahvistetaan koko ydinkeskustaa.  

Ostovoiman kasvun pohjalta laskettuna Raumalla tarvitaan lisää liiketilaa keskustassa vuoteen 2025 
mennessä enimmillään 16.400 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä 30.000 k-m2. Uusi kauppakeskus vas-
taisi näin hyvin laskennalliseen liiketilatarpeeseen. Lähivuosien erikoiskaupan ja palveluiden 
tarpeeseen nähden kauppakeskus on hyvin liiketilakasvun rajoissa. Tarvetta vielä lisää hieman se, 
ettei viime vuosina ole uutta liiketilaa rakentunut kysynnän mukaisesti.  

Keskustahakuisen kaupan liiketilan lisätarve ei suuresti ole muuttunut edellisistä laskelmista. Kaupan 
rakenteen muutoksen ja verkkokaupan kasvun ei merkittävästi arvioida vaikuttavan suuresti keskustan 
uuteen liiketilaan. Keskustoihin sijoittuville kauppakeskuksille on kysyntää. Asioinnilta odotetaan tule-
vaisuudessa nykyistä enemmän elämyksellisyyttä ja viihdettä, jota keskustat ja kauppakeskukset kes-
kustoissa voivat tarjota. Kaupan rakenteen muutos vaikuttaa eniten hypermarkettien suuriin 
käyttötavaraosastoihin. 
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Raumalla tulee kehittää keskustan liiketiloja ja samalla on tarve tiivistää liiketoimintoja. Vanhaan 
Raumaan on haastavaa saada uutta liiketilaa kysyntää vastaavaa määrää. Länsirannan 
kauppakeskushanke uuden keskustan ytimessä ja Vanhan Rauman läheisyydessä tarjoaa toimivia 
liiketiloja uusien liiketoimintakonseptien toteutukseen.  

Länsirannan kauppakeskuksen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti Rauman kaupan kokonaisveto-
voimaan. Raumalle saadaan uutta kaupan tarjontaa, jota ei ilman uutta kauppakeskusta Raumalle 
sijoittuisi. Mikäli kauppakeskusta ei Raumalle rakennu, ei Raumalle pysty sijoittumaan uusia ketjuliik-
keitä eikä kauppa pysty Raumalla kehittymään kysynnän mukaisesti ja nykyistä enemmän ostovoimaa 
tulee suuntautumaan mm. Poriin ja Turun seudulle.  

Länsirannan kauppakeskuksen ja Vanhan Rauman liiketoimintaperiaatteet ovat erilaiset. Ne pikemmin 
täydentävät toisiaan kuin kilpailevat keskenään. Kauppakeskuksen toiminta painottuu ketjuliikkeisiin ja 
suuriin konsepteihin, kansainväliseen ja moderniin tunnelmaan ja houkuttelee nuorisoa viihtymään. 
Vanha Rauma ei tähän kysyntään pysty vastaamaan, vaan se on luonteeltaan ja tarjonnaltaan selvästi 
erilainen. Vanhan Rauman vahvuus on raumalaisuudessa ja pienissä yksityisissä erikoisliikkeissä, 
sisustusliikkeissä ja kahvilaravintoloissa. Vanha Rauma houkuttelee matkailijoita ja torielämä tuo 
tunnelmaa ja lisää viihtyisyyttä. Vanha Rauma on ainutlaatuinen, kun taas kauppakeskus ei 
merkittävästi eroa muista kauppakeskuksista Suomessa. Asiointi uudessa kauppakeskuksessa ei 
korvaa asiointia Vanhassa Raumassa eikä myös vastaavasti toisinpäinkään.  

Tilaa vaativa kauppa on kehittynyt hitaasti viime vuosina. Kasvu on ollut hitaampaa kuin muussa vä-
hittäiskaupassa. Tilaa vaativalle kaupalle ei viime vuosina ole rakennettu juurikaan uutta liiketilaa 
Raumalla, kuten ei muuallakaan Suomessa. 2000-luvun alussa tiva-kauppa kehittyi vastaavasti hyvin 
vauhdikkaasti ja toimialalle rakennettiin merkittävä määrä uutta liiketilaa ympäri Suomen. Myynnin hil-
jentyminen ja liikerakentamisen suuri määrä 2000-luvun alussa on viime vuosina vaikuttanut toimialan 
varovaisuuteen uuden rakentamisen suhteen.  

Tilaa vaativan kaupan alueille suunnataan pääosin rauta-, huonekalu ja autokauppaa sekä muuta tilaa 
vaativaa kauppaa. Alueelle voidaan suunnata myös jonkin verran tiva-kauppaa tukevaa muuta erikois- 
ja päivittäistavarakauppaa sekä laajan tavaravalikoiman myymälöitä. Muun erikoiskaupan tulee olla 
erityyppistä kuin keskusta-alueella eli erikoiskaupan tulee olla sellaista, ettei se kilpaile keskusta-
kaupan kanssa.   
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Kaupallinen selvitys 

1 JOHDANTO 

1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 

Kaupallinen selvitys antaa lähtötiedot ja perusteet Rauman keskustan yleis- ja asemakaavoissa 
tehtäville kaupan sijoitusta ja mitoitusta koskeville ratkaisuille.  

 
Selvityksessä on tarkasteltu Rauman kaupallisten palvelujen nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä 
kaupan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. 

Nykytilanteen ja kehitysnäkymien analyysin pohjalta on laadittu esitys Rauman kaupallisten pal-
velujen tavoitteellisesta palveluverkosta ja arvioitu sen vaikutukset kaupan ja palvelurakenteen, 
alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kaupan palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta.  

 
Kaupallinen selvitys on tehty maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoitukselle asettamien sisältö-
vaatimusten mukaisesti. Selvityksessä on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet sekä maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat säännökset ja niitä koskeva ohjeistus. 
Selvitys on laadittu olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin, uusimpiin tilasto- ja rekisteri-
tietoihin sekä paikkatietoanalyyseihin perustuen. Selvityksen keskeinen lähtöaineisto on Satakun-
taliitolle maakuntakaavoitusta varten laadittu Satakunnan kaupan palveluverkkoselvitys.  

 
Selvitys on tehty Rauman kaupungin toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Rau-
man kaupungin yhteyshenkilönä on toiminut kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi. FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy:ssä selvityksen ovat laatineet FM Taina Ollikainen ja DI Maria Auranen.   
 

1.2 Kaupan sijainninohjaus 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä tarjoaa kunnille ja maakuntien liitoille välineet ohjata kau-
pan palvelurakenteen kehitystä ja hallita sen muutoksia. Kaavahierarkiassa maakuntakaava on 
ohjeena yleis- ja asemakaavojen laatimiselle ja yleiskaava asemakaavan laatimiselle. Kullakin 

kaavatasolla on omat tehtävänsä. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa säädetyt eri kaavamuotoja koskevat sisältövaatimukset.   
 
Yleiskaavassa kaupan palveluverkon suunnittelun ja vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin oh-
jauksen kannalta keskeisiä sisältövaatimuksia ovat yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudelli-
suuden ja ekologisen kestävyyden, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, pal-

velujen saatavuuden, eri väestöryhmien kannalta tasapainoisen elinympäristön sekä kunnan elin-
keinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen. 
 
Keskeisiä kaupan palveluverkon kehittämisen lähtökohtia ovat valtakunnalliset alueidenkäyttöta-

voitteet, maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavan sisältövaatimukset ja vähittäiskauppaa 
koskevat erityiset säännökset, vähittäiskaupan ohjausta koskeva ympäristöministeriön ohjeistus 
sekä maankäyttö- ja rakennuslain kilpailun toimivuuden edistämistä koskeva lakimuutos. 

 
Kilpailun toimivuuden edistäminen 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin 1.4.2015 tulleen lakimuutoksen myötä kilpailun toimivuuden edis-
tämisen näkökulman tulee olla mukana alueidenkäytön suunnittelun tavoitteissa ja kaavojen vai-
kutusten arvioinnissa kaikilla kaavatasoilla. Yleispiirteisellä maankäytön suunnittelulla luodaan 
lähtökohdat ja puitteet toimivalle kilpailulle. Käytännössä kilpailun toimivuuden edistäminen 

maakuntakaavassa ja yleiskaavassa merkitsee sitä, että kaupalle tulee osoittaa riittävästi sijain-
tipaikkoja olemassa olevaan tai suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen. Maakuntakaa-
van ja yleiskaavan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koskevaan sisältövaatimukseen sisältyy 
jo nykyisellään kilpailun edistämisen näkökulma, mutta lakimuutoksen myötä kilpailun toimivuu-
den huomioon ottaminen tulee entistä vahvemmin mukaan yleispiirteiseen suunnitteluun ja vai-

kutusten arviointiin. Käytännössä kilpailun toimivuuden edistämistä koskeva lakimuutos tulee 

kuitenkin eniten vaikuttamaan asemakaavoitukseen ja tontinluovutukseen. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslain muutos 204/2015). 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskuntarakenteen ja kaupan palveluverkon 
suunnittelua kaavoituksessa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VN 13.11.2008) pai-
nottuu erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja sen myötä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, 
liikennettä ja kaupan sijoittumista koskevat tavoitteet.  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat säännökset 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b §:ssä on esitetty vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityi-

set sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle. Sisältövaatimusten mukaan:  
 

- suunnitellulla maankäytöllä ei saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden 
kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Arvioitaessa suunnitteluratkaisun vaikutuksia 

keskustan kaupallisiin palveluihin otetaan huomioon muun muassa kaupan laatu. 
- kaavassa osoitettavien kaupan alueiden on mahdollisuuksien mukaan oltava saavutettavissa 

joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Tavoitteena on, että paljon liikennettä aiheuttavat 
vähittäiskaupan toiminnot (päivittäistavarakaupat ja kauppakeskukset) sijoittuisivat niin, että 
niihin on mahdollista päästä henkilöauton ohella myös joukkoliikenteellä ja kevyellä liiken-
teellä. 

- suunnitellun maankäytön on edistettävä sellaisen kaupan palveluverkon kehitystä, jossa asi-
ointimatkojen pituudet ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. Liiken-
teellisten vaikutusten arvioinnissa korostuvat palvelujen etäisyys asutuksesta, mahdollisuus 
käyttää eri liikkumismuotoja ja muut seikat, jotka vaikuttavat liikenteen määrään (mm. kau-
pan laatu ja siitä aiheutuva asiointitiheys). 

 

1.3 Tarkastelualue 

Selvityksen tarkastelualueena on Rauman kaupungin alue. Kaupan nykytilaa ja kehitysnäkymiä 

on tarkasteltu riittävällä tarkkuudella myös laajemmalla vaikutusalueella ja osa tarkasteluista on 

kohdennettu Rauman keskustan alueelle.  
 

Rauman vaikutusalueena on tässä selvityksessä tarkasteltu aluetta, joka muodostuu Rauman 

seudun kunnista (Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä) sekä Varsinais-Suomen maakuntaan kuulu-
vista Laitilasta ja Pyhärannasta. Vaikutusalue on TNS Gallupin suuren vaikutusaluetutkimuksen 
2011 mukaan Rauman erikoiskaupan asiointialue.  
 
 

2 NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 

2.1 Suunnittelutilanne  

2.1.1 Satakunnan maakuntakaava 

Satakunnassa on voimassa kokonaismaakuntakaava, joka on vahvistettu vuonna 2011 ja saanut 
lainvoiman vuonna 2013. Satakunnan maakuntakaava oli ehdotuksena nähtävillä ennen vuoden 
2011 maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskeneen uudistuksen voimaantu-
loa, joten kaavan vahvistamisessa ei ole sovellettu lakimuutoksen mukaisesti vähittäiskauppaa 
koskevia erityisiä sisältövaatimuksia.  

Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentamisen mah-
dollistavat alueet keskustatoimintojen alueina (C) sekä keskusta-alueiden ulkopuolella vähittäis-
kaupan suuryksikköjen alue- tai kohdemerkinnällä (KM). Merkitykseltään seudulliselle tilaa vaati-
van erikoistavaran kaupalle ei ole maakuntakaavassa osoitettu erikseen sijaintipaikkoja. Tilaa 

vaativan erikoistavaran kauppaa voi sijoittua keskustatoimintojen alueiden ja vähittäiskaupan 
suuryksiköiden alueiden lisäksi maakuntakaavassa osoitetuille palvelujen alueille (P) ja työpaik-
ka-alueille (TP).  

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö on Satakunnan maakuntakaavassa 

määritelty niin, että se on Porissa ainakin yli 5000 k-m² ja muualla Satakunnassa ainakin yli 

3000 k-m². Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella.  
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Kuva 1. Ote Satakunnan maakuntakaavasta (Satakuntaliitto 2014) 
 

Satakunnan maakuntakaavassa on Rauman seudulla osoitettu seuraavat kaupan sijainnin ohjaus-
ta koskevat merkinnät: 

 

Keskustatoimintojen alue (C) 
 

Rauman ja Euran keskustat on osoitettu keskustatoimintojen alueena. Merkinnällä 
osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien seudullisten 
keskusten ydinalueet, joihin sijoittuu keskustahakuisten palvelu, hallinto-, asumis- 
ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen.  
 

 

Vähittäiskaupan suuryksikköjen alue (KM1) 
 

Rauman Fere-Center on osoitettu KM1 -aluemerkinnällä. KM-1 merkinnällä osoite-
taan keskustatoimintojen ulkopuoliset vähittäiskaupan suuryksiköille varatut alueet, 

joiden päivittäistavaran myyntipinta-alan tulee olla alle 2000 k-m². Suunnittelumää-
räyksen mukaan KM-1 alueelle suunniteltavan hankkeen ajoitus on suhteutettava 
ostovoiman kasvuun ja vaikutukset on arvioitava erityisesti Vanhan Rauman palve-

lutarjonnalle.  
 

 

Palvelujen alue (P) 
 

Merkinnällä osoitetaan julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Alueel-

le voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativan kaupan yksiköitä. Merkinnällä osoite-
taan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä julkisia ja yksityisiä opetus-, sivis-
tys- ja tutkimustutkimustoimintaa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia lai-
toksia tai kaupallisten palvelujen alueita ja kohteita. Rauman seudulla palvelujen 
aluemerkinnällä on osoitettu alueita Eurassa ja Raumalla. 
 

 

Taajamatoimintojen alue (A) 
 

Taajamatoimintojen aluemerkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edel-

lyttäviä asumiselle ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palve-
luille ja teollisuudelle tarkoitettuja rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenne-
väyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Suunnittelumääräyksen 

mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille 
palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä 
silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia.  
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Työpaikka-alue (TP) 
 

Merkinnällä osoitetaan merkittävät ja monipuoliset työpaikka-alueet, joille voi sijoit-
tua sekä toimisto- ja palvelutyöpaikkoja että ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta 
teollisuus- ja varastotoimintaa. Työpaikka-alueet ovat erilaisten ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomien yritystoimintojen, palvelujen ja kaupan keskittymiä erotukseksi 
varsinaisista teollisuus- ja varastoalueista sekä varsinaisista palvelualueista. Rau-
man seudulla työpaikka-alueen merkinnällä on alueita Raumalla.  
 

 

Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk) 
 

Kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeen merkinnällä on osoitettu Rauman seudulla 
Pyhäjärviseudun ja Rauman seudun vyöhykkeet. Merkinnällä osoitetaan niitä vyö-
hykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tär-

keitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. 
 

 

2.1.2 Rauman keskustan yleis- ja asemakaavat 

Rauman keskustassa on voimassa Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava ja oikeusvaikutteinen 
osayleiskaava, jotka molemmat on hyväksytty 25.8.2003. Uuden koko kaupunkia koskevan yleis-

kaavan valmistelu on alkanut 2010.  

Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus 

Rauman keskustassa on vireillä Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus (Vanha Rauma). 
Suunnittelualue käsittää kaupungin ydinkeskustan ja sen lähialueet. Suunnittelualue on kokonai-
suudessaan asemakaavoitettua ja osayleiskaavalla ohjataan ensisijaisesti alueen tulevia asema-
kaavamuutoksia. 

 
Kuva 2. Rauman keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus, suunnittelualueen rajaus  

(Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.11.2015) 
 
Osayleiskaavan tarkoituksena on maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen Rauman keskustassa. 
Keskeisenä tavoitteena on löytää keskustatoiminnoille ratkaisu, joka tukee nykyisen keskustan 
tasapainoista kehittämistä. Osayleiskaavan muutoksessa huomioidaan erityisesti Vanhan Rauman 
maailmanperintökohteen yleismaailmallisten erityisarvojen säilymisen turvaaminen. Osayleiskaa-

vamuutoksella tarkennetaan ja ajantasaistetaan voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa 
vastaamaan uusia ja muuttuneita keskusta-alueen tarpeita ja asetetaan yleistavoitteet Vanhan 

Rauman asemakaavan (suojelukaavan) uudistamiselle. 
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Kuva 3. Keskustan osayleiskaava, rakennemalli 22.10.2015.  

 
Kanalin Länsirannan asemakaavamuutos 
 
Kanalin Länsirannan asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.11.2015 (KV 
108 §). Kaavasta tehtyjen valitusten takia Turun hallinto-oikeus kumosi 23.3.2016 kaupunginval-
tuuston hyväksymispäätöksen, koska se oli syntynyt esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjes-
tyksessä. Kaavaprosessi on käynnistetty uudelleen.  

 
Kaavan tavoitteena on mm. kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen keskustaym-
päristön suunnitteleminen, Vanhan Rauman maailmanperintöarvojen säilyminen ja tukeminen, 
yleiskaavan mitoitustavoitteiden toteuttaminen lisäämällä keskustaan asumista ja liiketilaa, linja-
autoaseman toimintojen uudelleenjärjestely, jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen, 
riittävät pysäköintitilat, alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden kehitystavoitteiden huomioimi-

nen sekä vaiheittaisen toteutuksen mahdollistaminen. 
 
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Alueella sijaitsee mm. vuonna 1963 raken-
nettu linja-autoasema ja sen laiturialue, nykyisin tyhjillään oleva entinen Soihtulan tontti, kaksi 
suurta liikerakennusta ja niiden väliin jäävät pysäköintialueet.  
 

 
Kuva 4. Kanalin Länsirannan asemakaavamuutos, suunnittelualueen rajaus  
(Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.3.2016) 
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2.2 Väestö ja työpaikat  

Väestö ja asumisen sijoittuminen  

Rauman väestömäärä oli vuoden 2015 lopussa 39 809 asukasta. Rauman väestöstä oli vuonna 
2015 alle 15-vuotiaita 14,8 %, 15-64-vuotiaita 61,8 %, 65-74-vuotiaita 13,0 % ja yli 74-

vuotiaita 10,4 %. Rauman seudulla asui vuoden 2015 lopussa 64 945 asukasta ja Laitilassa ja 
Pyhärannassa 10 656 asukasta eli koko vaikutusalueella asui yhteensä 75 601 asukasta.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty väestön määrä 1 km ruuduittain Rauman vaikutusalueella 
vuonna 2014. Asuminen keskittyy Rauman vaikutusalueella kuntakeskuksiin ja niiden lähialueelle 
sekä suurimpiin taajamiin. Raumalla asuminen keskittyy Rauman keskustaajaman alueelle. Pie-

nempi asutuskeskittymä Raumalla on Lapin entisen kuntakeskuksen alue.  

 
Kuva 5. Väestön sijoittuminen Rauman vaikutusalueella vuonna 2014  
(Tiedot: Satakuntaliitto, pohjakartta © MML 2015) 

 
Tilastokeskuksen syksyllä 2015 julkaiseman väestöennusteen mukaan Rauman väestömäärä li-

sääntyy vuosina 2015-2035 noin 330 asukkaalla (+0,8 %). Koko Rauman seudulla väestömäärä 
vähenee vastaavana ajankohtana noin 980 asukkaalla (-1,5 %). Rauman seudun kunnista väes-
tömäärä kasvaa Raumalla ja Eurajoella ja vähenee Eurassa ja Säkylässä. Laitilassa väestömäärä 
lisääntyy noin 290 asukkaalla (+3,4 %) ja Pyhärannassa väestömäärä vähenee noin 330 asuk-
kaalla (-15,7 %). Koko vaikutusalueen väestömäärä vähenee vuosina 2015-2035 noin 1 020 

asukkaalla (-1,4 %).  

Taulukko 1. Väestömäärä 2014 ja 2015 sekä väestöennuste 2025 ja 2035 (Tilastokeskus) 
 

 

Väestö Väestöennuste (TK 2015) Muutos 2015-2025 Muutos 2015-2035

2014 2015 2025 2035 lkm % lkm %

Eura 12 314 12 128 11 893 11 596 -235 -1,9 % -532 -4,4 %

Eurajoki 5 954 5 938 6 033 5 951 95 1,6 % 13 0,2 %

Rauma 39 970 39 809 40 192 40 136 383 1,0 % 327 0,8 %

Säkylä (sis. Köyliön) 7 186 7 070 6 557 6 286 -513 -7,3 % -784 -11,1 %

Rauman seutu 65 424 64 945 64 675 63 969 -270 -0,4 % -976 -1,5 %

Laitila 8 542 8 520 8 736 8 807 216 2,5 % 287 3,4 %

Pyhäranta 2 136 2 136 1 935 1 801 -201 -9,4 % -335 -15,7 %

Vaikutusalue yhteensä 76 102 75 601 75 346 74 577 -255 -0,3 % -1 024 -1,4 %
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Merkittävä tulevaisuuden kehityssuunta on väestön ikääntyminen. Tilastokeskuksen väestöen-
nusteen mukaan vuoteen 2035 mennessä asukasmäärä vähenee Raumalla kaikissa alle 75-
vuotiaiden ikäryhmissä, mutta lisääntyy merkittävästi yli 74-vuotiaiden ikäryhmässä. Myös eri 
ikäryhmien suhteellinen osuus muuttuu vastaavalla tavalla. Vuonna 2035 Rauman väestöstä on 

ennusteen mukaan alle 15-vuotiaita 14,1 %, 15-64-vuotiaita 57,0 %, 65-74-vuotiaita 11,9 % ja 
yli 74-vuotiaita 17,0 %. 

Työpaikat ja työpaikkojen sijoittuminen 
 

Raumalla oli vuoden 2013 lopussa 16 862 työpaikkaa. Työpaikkamäärä on vähentynyt vuosina 
2010-2013 noin 640 työpaikkaa (-3,7 %). Rauman seudulla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 
27 918 työpaikkaa, Laitilassa 3 691 työpaikkaa ja Pyhärannassa 565 työpaikkaa. Rauman seudul-

la ja Laitilassa työpaikkamäärä on vähentynyt ja Pyhärannassa lisääntynyt vuosina 2010-2013.  

Taulukko 2. Työpaikkamäärä 2010 ja 2013 (Tilastokeskus) 
 

 

Väestön ohella myös työpaikkojen määrä ja sijainti sekä työssäkäynnin suuntautuminen vaikut-

tavat osaltaan kaupan toimintaedellytyksiin ja sijoittumiseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty 

työpaikkojen määrä 1 km ruuduittain Rauman vaikutusalueella vuonna 2012. Työpaikat ovat vä-
estön tapaan keskittyneet Rauman keskustaajaman alueelle, kuntakeskuksiin ja suurimpiin taa-
jamiin.  

 
Kuva 6. Työpaikkojen sijoittuminen Rauman vaikutusalueella 2012  
(Tiedot: Satakuntaliitto, pohjakartta © MML 2015) 
 

 

Työpaikat Muutos 2010-2013

2010 2013 lkm %

Eura 5 318 5 206 -112 -2,1 %

Eurajoki 2 604 2 667 63 2,4 %

Rauma 17 501 16 862 -639 -3,7 %

Säkylä (sis. Köyliön) 3 235 3 183 -52 -1,6 %

Rauman seutu 28 658 27 918 -740 -2,6 %

Laitila 3 815 3 691 -124 -3,3 %

Pyhäranta 552 565 13 2,4 %

Vaikutusalue yhteensä 33 025 32 174 -851 -2,6 %
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2.3 Kauppa ja palveluverkko  

2.3.1 Asiointien suuntautuminen 

Suomen ympäristökeskuksen laatimassa ”Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa” 

selvityksessä (Suomen ympäristökeskus 2012) on esitetty TNS Gallupin suuren vaikutusaluetut-
kimuksen 2011 asiointiaineistoon perustuen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan asiointialu-
eet. Selvityksen mukaan Rauma muodostaa yhdessä Varsinais-Suomeen kuuluvan Pyhärannan 
kanssa päivittäistavarakaupan asiointialueen. Erikoiskaupassa Rauma on keskuskaupunkina asi-
ointialueella, johon kuuluvat Rauman lisäksi Eura, Eurajoki ja Säkylä sekä Laitila ja Pyhäranta 
Varsinais-Suomen maakunnasta. Aikaisempaan TNS Gallupin vuonna 2006 toteuttamaan vaiku-
tusaluetutkimukseen verrattuna Rauma on lisännyt vetovoimaansa Euran, Säkylän ja Laitilan 

kunnissa, jotka aikaisemmin eivät kuuluneet Rauman erikoiskaupan asiointialueeseen. 
 

 

 

 
 

 

Kuva 7. Erikoiskaupan asiointialueet Satakunnassa 2011 (Suomen ympäristökeskus 2012). 

 

2.3.2 Vähittäiskaupan palveluverkko 

Vähittäiskaupan palveluverkkoa koskeva tarkastelu perustuu Satakunnan kaupan palveluverk-
koselvitykseen.  

Päivittäistavarakauppa 

Raumalla oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 20 päivittäistavaramyymälää: kaksi hypermarkettia, 
neljä isoa supermarkettia, kaksi pientä supermarkettia, seitsemän isoa valintamyymälää, kaksi 
pientä valintamyymälää ja kolme pienmyymälää. Yhtä päivittäistavaramyymälää kohti on asuk-
kaita Raumalla 1 999 asukasta, Rauman seudulla 1 817 asukasta ja koko vaikutusalueella 1 729 

asukasta. Raumalla, Rauman seudulla ja koko vaikutusalueella asukasmäärä yhtä päivittäistava-
ramyymälää kohti on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Päivittäistavarakaupan pinta-ala 
asukasta kohti oli Raumalla huomattavasti suurempi ja Rauman seudulla jonkin verran suurempi 

kuin koko maassa keskimäärin (Rauman indeksi 131, Rauman seudun indeksi 119, koko maan 
indeksi 100).  
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Taulukko 3. Rauman seudun päivittäistavaramyymälät 2014 (Satakuntaliitto 2016). Laitilan ja 
Pyhärannan tiedot vuodelta 2013 (Tilastokeskus) 
 

 
 

Varsinaisten päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään päivittäistavarakau-
pan erikoisliikkeissä, laajan tavaravalikoiman myymälöissä ja huoltoasemilla. Päivittäistavara-
kaupan erikoismyymälöitä oli Rauman seudulla 15 myymälää, joista Raumalla 12 myymälää. 
Laajan tavaravalikoiman myymälöitä oli Rauman seudulla 7 myymälää, joista Raumalla 3 myy-

mälää. Päivittäistavaroita myyviä huoltoasemia oli Rauman seudulla 13 huoltoasemaa, joista 
Raumalla 7 huoltoasemaa.  
 

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rauman seudun päivittäistavaramyymälöiden, laajan tavarava-
likoiman myymälöiden ja päivittäistavaroita myyvien huoltoasemien sijainti vuoden 2014 lopussa. 
Rauman päivittäistavaramyymälöistä noin puolet sijaitsee Rauman keskeisellä taajama-alueella. 
Lisäksi myymälöitä toimii mm. Lapin ja Kodisjoen taajamissa. 
 

 
Kuva 8. Päivittäistavaramyymälöiden sijainti Rauman seudulla vuoden 2014 lopussa 
(Satakuntaliitto: Kaupan palveluverkkoselvitys 2016). 

 

  

Hyper-

market Iso Pieni Iso Pieni

>2500 m2 >1000 m2 >1000 m2 400-999 m2 200-399 m2 100-199 m2
lkm

Eura 2 2 4 1 9 1 368

Eurajoki 2 2 2 977

Rauma 2 4 2 7 2 3 20 1 999

Säkylä (sis. Köyliön) 1 1 1 2 5 1 437

Rauman seutu 2 0 7 7 12 2 6 36 1 817

Laitila 2 1 2 1 6 1 415

Pyhäranta 1 1 2 1 089

Vaikutusalue yhteensä 2 0 9 8 15 4 6 44 1 729

Koko maa 1 733

Asukkaita/ 

myymälä

Tavaratalo
Supermarket Valintamyymälä Pien-

myymälä

Myymälät 

yhteensä
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Erikoiskauppa 
 

Rauman erikoiskaupan palveluverkko muodostui 185 myymälästä vuonna 2013. Myymälöistä 37 
toimi tilaa vaativan erikoiskaupan toimialoilla ja 148 keskustahakuisen erikoiskaupan toimialoilla. 
Erikoiskaupan tarjontaa on Raumalla paljon ja monipuolisesti. Yhtä erikoiskaupan myymälää 
kohden oli Raumalla 216 asukasta. Samaan aikaan koko maassa oli keskimäärin 284 asukasta 
yhtä erikoiskaupan myymälää kohden, joten väestöpohjaan suhteutettuna Rauman erikoiskaupan 

palveluverkon kattavuus oli keskimääräistä selvästi parempi. Erikoistavaroita myydään myös hy-
permarketeissa, laajan tavaravalikoiman myymälöissä ja suurimmissa päivittäistavaramyymälöis-
sä. 
 

Taulukko 4. Rauman vaikutusalueen erikoiskaupan myymälät 2013 (Tilastokeskus) 
 

 
 

Rauma on eteläisen Satakunnan merkittävin erikoiskaupan keskittymä ja toimii vaikutusalueensa 
kaupan pääkeskuksena. Vaikutusalueen kunnista Eurassa ja Laitilassa on väestöpohjaan nähden 
varsin hyvä erikoiskaupan tarjonta, mutta Eurajoella, Säkylässä ja Pyhärannassa erikoiskaupan 

tarjonta on vähäisempää. 
 

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rauman seudun erikoiskaupan sijainti vuonna 2013.  
 

 
Kuva 9. Erikoiskaupan myymälöiden sijainti Rauman seudulla vuonna 2013 
(Satakuntaliitto: Kaupan palveluverkkoselvitys 2016). 

Alkot, 

apteekit 

ym. 

Muoti-

kauppa

Tieto-

tekninen 

kauppa

Muu 

erikois-

kauppa
Yhteensä Rauta-

kauppa

Kodin-

kone-

kauppa

Huone-

kalu-

kauppa

Muu tilaa 

vaativa 

kauppa
Yhteensä

Asukkaita/ 

myymälä

Eura 9 7 2 23 41 6 2 4 1 13 54 229

Eurajoki 2 1 3 6 2 2 8 741

Rauma 13 32 5 98 148 17 6 6 8 37 185 216

Säkylä (sis. Käyliön) 2 3 2 12 19 2 1 1 4 23 315

Rauman seutu 26 43 9 136 214 27 9 10 10 56 270 243

Laitila 4 5 11 20 6 4 1 1 12 32 265

Pyhäranta 3 3 1 1 4 544

Vaikutusalue yhteensä 30 48 9 150 237 33 13 11 12 69 306 249

Koko maa 284

Muu erikoiskauppa Tilaa vaativa erikoiskauppa Erikois-

kaupan 

myymälät 

yhteensä
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2.3.3 Rauman keskustan kaupalliset palvelut 

Päivittäistavarakaupan palvelut 
 

Rauman päivittäistavaramyymälöistä noin puolet sijaitsee Rauman keskeisellä taajama-alueella. 

Suurimmat päivittäistavarakaupan yksiköt ovat Leikari-Lampolan alueella sijaitsevat hypermarke-
tit ja ydinkeskustan eteläpuolella sijaitseva Pick&Pay. Seuraavassa kuvassa on esitetty päivittäis-
tavaramyymälöiden, laajan tavaravalikoiman myymälöiden ja päivittäistavaroita myyvien huol-
tamoiden sijainti.  
 

 
Kuva 10. Päivittäistavaramyymälöiden sijainti Rauman keskeisellä alueella  
vuoden 2014 lopussa. (Satakuntaliitto: Kaupan palveluverkkoselvitys 2016). 
 
 

 
Erikoiskaupan palvelut 
 

Keskustahakuinen erikoiskauppa on sijoittunut pääosin Rauman ydinkeskustan ja Vanhan Rau-
man alueelle. Tilaa vaativa kauppa on sijoittunut pääosin Fere-Centerin, Kairakadun, Metallitien 
ja Papinhaan alueille. Seuraavassa kuvassa on esitetty erikoiskaupan myymälöiden ja erikoiskau-
pan alueiden sijainti Rauman keskeisellä alueella.  
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Kuva 11. Erikoiskaupan myymälöiden sijainti Rauman keskeisellä alueella sekä erikoiskaupan 
alueet (Satakuntaliitto: Kaupan palveluverkkoselvitys 2016). 
 

 

Kaupallinen rakenne ja kaupan kerrosala 
 
Rauman kaupallisista palveluista valtaosa sijoittuu keskustaan ja sen tuntumaan. Keskusta voi-
daan jakaa erityyppisiin kaupan alueisiin. Keskeiset kaupan alueet ovat Vanha Rauma ja Valtaka-
dun alueella oleva Uusi keskusta.  
 
Vanhan Rauman kaupallinen palvelurakenne on varsin monipuolinen ja sinne on sijoittunut erityi-

sesti muotikauppaa, sisustus- ja lahjatavaramyymälöitä sekä muita keskustahakuisen erikois-
kaupan myymälöitä. Kaupan lisäksi Vanhan Rauman alueella on laaja kaupallisten palvelujen tar-
jonta. Uuden keskustan kaupallinen rakenne painottuu erikoiskauppaan ja kapallisiin palveluihin. 
Uuden keskustan alueella sijaitsee kaksi pienehköä liikekeskusta, Potkuri ja Wänni. Potkurin kau-
pallinen rakenne painottuu päivittäistavarakauppaan, mutta liikekeskuksessa sijaitsee myös eri-
koiskauppaa ja palveluja. Uuden keskustan eteläreunalla sijaitsee Pick&Pay, jossa myydään päi-
vittäistavaroiden lisäksi myös erikoiskaupan tuotteita. Liikekeskusten lisäksi keskustan alueella 

toimii lukuisia kaupallisia palveluja, mm. ravintoloita, kampaamoja ja kauneushoitoloita.  
 
Keskustan pohjoispuolella oleva Leikari-Lampolan alue on profiloitunut hypermarkettien alueena 
(K-Citymarket ja Prisma). Hypermarkettien yhteydessä sijaitsee jonkin verran myös erikoiskaup-
paa. Keskustan pohjois- ja koillispuolella sijaitsevat lisäksi tilaa vaativan erikoiskaupan alueet, 
Papinhaka, Fere-Center, Kairakatu, Metallitie ja Vanhan Prisman alue. Papinhakaan on sijoittunut 

mm. huonekalukauppaa, rautakauppaa ja yksi päivittäistavaramyymälä (Lidl). Fere-Centerin alu-
eella toimii huonekalukauppaa, kodinkonekauppaa ja yksi laajan tavaravalikoiman myymälä 
(Tokmanni). Kairakadun alueella toimii huonekalukauppaa ja autokauppaa. Metallitien alueelle on 
sijoittunut mm. autokauppaa. Vanhan Prisman kiinteistössä toimii tällä hetkellä laajan tavaravali-
koiman myymälä (Hong Kong), päivittäistavaramyymälä ja Alko. 
 
Satakunnan kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan Raumalla on kaupan liiketilaa yhteensä 

noin 173 000 k-m2, josta noin 38 000 k-m2 oli päivittäistavarakaupan, noin 84 000 k-m2 muun 
erikoiskaupan ja noin 51 000 k-m2 tilaa vaativan kaupan ja autokaupan käytössä. Liiketilasta 
noin 126 500 k-m2 (73 %) sijaitsee Rauman keskeisillä kaupan alueilla (Vanha Rauma, Uusi kes-

kusta, Market-alue, Papinhaka ja muut Tiva-alueet).  
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Keskeisten kaupan alueiden liiketila jakautuu alueittain seuraavasti: 
 

- Vanha Rauma n. 19 000 k-m2 
- Uusi keskusta n. 25 000 k-m2 
- Market-alue n. 27 500 k-m2 
- Papinhaka n. 15 000 k-m2 
- Muut tiva-alueet n. 40 000 k-m2 
- Yhteensä n. 126 500 k-m2 

 

 
Kuva 12. Rauman keskeiset kaupan alueet (pohjakartta © MML 2016)  
 
 

2.3.4 Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät 

Päivittäistavarakauppa 
 

Rauman vaikutusalueen päivittäistavaramyynnistä (sisältää päivittäistavaramyymälöiden, päivit-
täistavaroiden erikoismyymälöiden, laajan tavaravalikoiman myymälöiden ja huoltoasemien päi-
vittäistavaramyynnin) toteutui Raumalla noin 57 %. Raumalla päivittäistavarakaupan myyn-
tiosuus vaikutusalueen myynnistä on suurempi kuin väestön osuus vaikutusalueen väestöstä. Eu-
rassa sekä Laitilan ja Pyhärannan alueilla myyntiosuus ja väestöosuus ovat lähes yhtä suuret. Eu-

rajoella ja Säkylässä myyntiosuus on pienempi kuin väestön osuus. 
 

 
Kuva 13. Rauman vaikutusalueen päivittäistavaramyynnin ja väestön jakautuminen kunnittain 
vuonna 2014 (Satakunnan kaupan palveluverkkoselvitys ja Tilastokeskus) 
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Rauman vaikutusalueella päivittäistavarakaupan kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa vuonna 
2014. Kunnittain tarkasteltuna ostovoiman nettosiirtymä oli Raumalla ja Laitilassa positiivinen ja 
muissa kunnissa negatiivinen.  
 

 
Kuva 14. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä Rauman vaikutusalueella (Satakunnan kau-
pan palveluverkkoselvitys ja Tilastokeskus) 
 
 
Erikoiskauppa 

 

Rauman vaikutusalueen vuoden 2013 erikoiskaupan (pl. moottoriajoneuvojen kauppa ja huolta-

mot) myynnistä toteutui Raumalla noin 69 %. Erikoiskaupan myyntiosuus vaikutusalueen myyn-

nistä on suurempi kuin väestön osuus vaikutusalueen väestöstä Raumalla. Muissa kunnissa eri-
koiskaupan myyntiosuus on pienempi kuin väestön osuus. 
 

 
Kuva 15. Rauman vaikutusalueen erikoiskaupan myynnin ja väestön jakautuminen kunnittain 
vuonna 2013 (Satakunnan kaupan palveluverkkoselvitys ja Tilastokeskus) 
 
 

Erikoiskaupan (pl. moottoriajoneuvojen kauppa ja huoltamot) ostovoiman nettosiirtymä oli vuon-
na 2013 koko vaikutusalueella hieman positiivinen (+5 %). Kunnittain tarkasteltuna erikoiskau-
pan ostovoiman nettosiirtymä oli Raumalla positiivinen ja muissa kunnissa negatiivinen.  
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Kuva 16. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymät Rauman vaikutusalueella (Satakunnan kaupan pal-

veluverkkoselvitys ja Tilastokeskus) 
 
Toimialaryhmittäin tarkasteltuna erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2013 Rau-
malla hieman negatiivinen tilaa vaativassa erikoiskaupassa (-2 %) sekä autokaupassa ja huolta-
motoiminnassa (-5 %). Sen sijaan muussa erikoiskaupassa Rauma saa ostovoimaa huomattavan 
määrän kaupungin ulkopuolelta. Muun erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä on positiivinen 
(+58 %).  

 

 
Kuva 17. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymät Raumalla toimialaryhmittäin (Tilastokeskus) 
 
 

2.3.5 Arvio ostovoiman ja liiketilatarpeen kehityksestä  

Arvio ostovoiman kehityksestä   

 
Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittämiselle ja kaupan investoin-

neille. Ostovoimatiedot ja laskentaperusteet perustuvat Satakunnan kaupan palveluverkkoselvi-
tyksessä esitettyihin lukuihin. Ostovoima on arvioitu vuoden 2015 väestömäärän ja asukaskoh-
taisten kulutuslukujen perusteella. Kulutuslukuina on käytetty vuoden 2015 Satakunnan maa-
kunnan keskimääräisiä kulutuslukuja. Raumalla päivittäistavarakaupan ja muun erikoiskaupan 
kulutusluvut vastaavat koko maakunnan kulutuslukuja. Tilaa vaativassa kaupassa ja autokaupas-
sa Rauman kulutusluvut ovat jonkin verran korkeammat kuin maakunnassa keskimäärin. 

Ostovoiman kehitys on arvioitu väestöennusteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjal-
ta. Väestöennusteena on käytetty Tilastokeskuksen syksyllä 2015 julkaisemaa väestöennustetta. 
Yksityisen kulutuksen arvioidaan pitkällä aikavälillä kasvavan, mutta aikaisempaa hitaammin. Yk-
sityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskau-
passa 2 %/vuosi. Kasvuennustetta voidaan pitää varsin maltillisena, jos sitä verrataan vähittäis-

kaupan pitkän aikavälin toteutuneeseen kehitykseen.  
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Seuraavassa taulukossa on esitetty selvityksessä käytetyt kulutusluvut.  
 
Taulukko 5. Satakunnan keskimääräiset kulutusluvut ja arvio kehityksestä,  
€/asukas/vuosi (vuoden 2015 rahassa) 
 

 
HUOM! Alkoholikulutus sisältyy muuhun erikoiskauppaan, ei pt-kauppaan. 

 

Ostovoimatarkasteluissa on pidettävä mielessä, että kyseessä on tietyn alueen väestömäärään 
perustuva laskennallinen ostovoima-arvio. Ostovoima-arvio kuvaa tietyn alueen asukkaiden / ku-
luttajien ostovoimapotentiaalia, mutta ei sitä, missä ostovoima toteutuu myyntinä. Ostovoima-
arviossa ei siis ole otettu huomioon ostovoiman siirtymiä alueelta toiselle. 
 
Rauman vaikutusalueen väestön kauppaan kohdistuva laskennallinen ostovoima oli vuonna 2015 

noin 733 milj. euroa, josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 249 milj. euroa, muuhun eri-
koiskauppaan noin 193 milj. euroa, tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 101 milj. euroa sekä au-
tokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 190 milj. euroa. Ostovoiman arvioidaan kasvavan Rau-
man vaikutusalueella vuosina 2015-2025 noin 129 milj. euroa ja vuosina 2015-2035 noin 276 
milj. euroa. Vuosien 2015-2035 ostovoiman kasvusta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 51 
milj. euroa, muuhun erikoiskauppaan noin 90 milj. euroa, tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 
47 milj. euroa sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 89 milj. euroa.  

 
Taulukko 6. Arvio kauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman  

kehityksestä Rauman vaikutusalueella (vuoden 2015 rahassa) 
 

 
 
Rauman väestön kauppaan kohdistuva laskennallinen ostovoima oli vuonna 2015 noin 386 milj. 
euroa, josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 131 milj. euroa, muuhun erikoiskauppaan 
noin 102 milj. euroa, tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 53 milj. euroa sekä autokauppaan ja 
huoltamotoimintaan noin 100 milj. euroa. Ostovoiman arvioidaan kasvavan Raumalla vuosina 
2015-2025 noin 74 milj. euroa ja vuosina 2015-2035 noin 157 milj. euroa. Vuosien 2015-2035 

ostovoiman kasvusta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 30 milj. euroa, muuhun erikois-
kauppaan noin 51 milj. euroa, tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 26 milj. euroa sekä auto-
kauppaan ja huoltamotoimintaan noin 50 milj. euroa.  
 
Taulukko 7. Arvio kauppaan kohdistuvasta ostovoimasta ja ostovoiman  
kehityksestä Raumalla (vuoden 2015 rahassa) 
 

 
 

  

Kulutusluku, €/asukas/v Kasvuarvio

2015 2025 2035 %/vuosi

Päivittäistavarakauppa 3 287 3 631 4 010 1,0 %

Muu erikoiskauppa 2 558 3 118 3 801 2,0 %

Tilaa vaativa kauppa 1 334 1 626 1 982 2,0 %

Autokauppa ja huoltamot 2 515 3 066 3 738 2,0 %

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

2015 248 193 101 190 733

2025 274 235 123 231 862

2035 299 283 148 279 1 009

Muutos 2015-2025 25 42 22 41 129

Muutos 2015-2035 51 90 47 89 276

OSTOVOIMA, milj.€ 
(vuoden 2015 rahassa)

Kauppa 

yhteensä

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

2015 131 102 53 100 386

2025 146 125 65 123 460

2035 161 153 80 150 543

Muutos 2015-2025 15 23 12 23 74

Muutos 2015-2035 30 51 26 50 157

OSTOVOIMA, milj.€ 
(vuoden 2015 rahassa)

Kauppa 

yhteensä
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Rauman oman väestön ostovoimaan perustuva liiketilan lisätarve  
 
Alueen oman väestön ostovoimaan perustuva liiketilatarvearvio kertoo alueen palveluverkon pe-
rusmitoituksen tilanteessa, jossa vähittäiskaupan kysyntä (ostovoima) ja tarjonta (myynti) ovat 

tasapainossa. Liiketilatarvelaskelma perustuu oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu toteutuu 
uutena liiketilana (enimmäismitoitus). Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu 
olemassa olevien liikkeiden myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa, mikä vähentää lii-
ketilatarvetta laskelmaan verrattuna.  
 
Satakunnan kaupan palveluverkkoselvityksessä on esitetty arvio liiketilatarpeen kehityksestä 
kunnittain ja toimialaryhmittäin. Liiketilatarvelaskelmassa on käytetty myyntitehokkuutena Sata-

kunnan keskimääräisiä toimialaryhmittäisiä myyntitehokkuuksia. Satakunnan kaupan palvelu-
verkkoselvityksen liiketilatarvelaskelma on tehty seuraaviin tunnuslukuihin perustuen: 
 

- myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 

- päivittäistavarakaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 6 300 €/my-m2 
- muun erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 4 300 €/my-m2 
- tilaa vaativan erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 2 100 €/my-m2 
- autokaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 6 300 €/my-m2 
- liiketilan poistuma 0 €/my-m2 
- kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 
- verkkokaupan lisääntyminen vähentää liiketilatarvetta erikoiskaupassa 10 % 

 
Satakunnan kaupan palveluverkkoselvityksessä käytetyillä laskentaperusteilla Rauman oman vä-
estön ostovoiman pohjalta arvioitu liiketilan laskennallinen lisätarve on vuosina 2015-2025 noin 
15 000 k-m2 ja vuosina 2015-2035 noin 44 000 k-m2.  
 
Taulukko 8. Rauman oman väestön ostovoiman pohjalta Satakunnan keskimääräisillä  

myyntitehokkuuksilla arvioitu liiketilan laskennallinen lisätarve vuosina 2015-2035  
 

 
 
Keskeinen liiketilan tarpeeseen vaikuttava tekijä on myyntitehokkuus. Raumalla myyntitehok-
kuudet ovat jonkin verran korkeammat kuin Satakunnassa keskimäärin. Seuraavassa taulukossa 
on esitetty liiketilan laskennallinen lisätarve Raumalla. Laskelmassa on käytetty Rauman keski-

määräisiä myyntitehokkuuksia, mutta muilta osin laskentaperusteet ovat samat kuin Satakunnan 
kaupan palveluverkkoselvityksessä. Rauman myyntitehokkuuksilla arvioituna liiketilan laskennal-
linen lisätarve on Raumalla vuosina 2015-2025 noin 14 000 k-m2 ja vuosina 2015-2035 noin 
33 000 k-m2.  
 

Taulukko 9. Rauman oman väestön ostovoiman pohjalta Rauman keskimääräisillä  
myyntitehokkuuksilla arvioitu liiketilan laskennallinen lisätarve vuosina 2015-2035  
 

 
 
Liiketilan lisätarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kyseessä on laskennallinen arvio, jo-
ka ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa liiketilan lisätarvetta. Laskelmissa ei ole otettu 
huomioon myymäläkannan poistumaa eikä ostovoiman siirtymää, jotka lisäävät liiketilan tarvet-

ta. Kilpailun toimivuuden turvaamiseksi ja kaavaratkaisujen joustavuuden lisäämiseksi on varau-
duttu jonkin verran laskennallisesti arvioitua suurempaan kasvuun (kaavallinen ylimitoitus 30 
%). Lisäksi on oletettu, että verkkokaupan lisääntyminen vähentää liiketilatarvetta erikoiskau-

passa 10 %. 
 

  

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

2015-2025 3 900 4 100 4 400 2 800 15 200

2015-2035 7 800 13 400 14 300 9 000 44 500

LIIKETILAN 

LISÄTARVE, k-m2

Kauppa 

yhteensä

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

2015-2025 3 800 3 900 3 400 2 500 13 600

2015-2035 7 500 12 800 6 800 6 100 33 200

LIIKETILAN 

LISÄTARVE, k-m2

Kauppa 

yhteensä
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2.3.6 Rauman vähittäiskaupan mitoitus  

Rauma on vaikutusalueensa vetovoimainen kaupan keskus. Raumalle suuntautuu ostovoimaa 
paitsi vaikutusalueelta myös kauempaa matkailijoiden, loma-asukkaiden ja Raumalla työssä-
käyvien myötä. Ostovoiman nettosiirtymä on Raumalla positiivinen päivittäistavarakaupassa (8 
%) ja muussa erikoiskaupassa (58 %). Sen sijaan ostovoimaa valuu kaupungin ulkopuolelle tilaa 
vaativassa erikoiskaupassa (-2 %) sekä autokaupassa ja huoltamotoiminnassa (-5 %).  
 
Satakunnan kaupan palveluverkkoselvityksessä vähittäiskaupan mitoituksen tavoitteeksi asetet-

tiin positiivisen ostovoiman siirtymän säilyttäminen niissä kunnissa ja niillä toimialoilla, joilla os-
tovoiman siirtymä on positiivinen sekä kysynnän ja tarjonnan tasapaino, niissä kunnissa ja niillä 
toimialoilla, joilla ostovoiman siirtymä on negatiivinen. Raumalla tavoitteena voidaan pitää sitä, 
että päivittäistavarakaupan ja muun erikoiskaupan toimialoilla positiivinen ostovoiman siirtymä 

säilyy ja että tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan toimialoilla kysyntä ja tarjonta saadaan 
tasapainoon (ostovoiman vuodon vähentäminen nollaan).  
 

Seuraavassa on esitetty Rauman vähittäiskaupan mitoitus arvioituna sekä Satakunnan että Rau-
man keskimääräisillä myyntitehokkuuksilla. Molemmissa laskelmissa lähtökohtana on, että Rau-
man kaupallinen vetovoima säilyy päivittäistavarakaupassa ja muussa erikoiskaupassa ja vahvis-
tuu tilaa vaativassa erikoiskaupassa ja autokaupassa. Laskelmissa on oletuksena, että kaikki os-
tovoiman kasvu toteutuu uutena liiketilana, joten laskelmat kertovat liiketilan enimmäistarpeen.  
 

Satakunnan keskimääräisillä myyntitehokkuuksilla arvioitu liiketilan lisätarve on Raumalla vuo-
teen 2025 mennessä noin 45 500 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä noin 87 500 k-m2.  
 
Taulukko 10. Rauman oman väestön ja Raumalle alueen ulkopuolelta suuntautuvan ostovoiman 
liiketilatarve Raumalla (Satakunnan keskimääräiset myyntitehokkuudet)  
 

 
 
Rauman keskimääräisillä myyntitehokkuuksilla arvioitu liiketilan lisätarve on Raumalla vuoteen 
2025 mennessä noin 24 000 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä noin 48 000 k-m2.  
 
Taulukko 11. Rauman oman väestön ja Raumalle alueen ulkopuolelta suuntautuvan ostovoiman 
liiketilatarve Raumalla (Rauman keskimääräiset myyntitehokkuudet)  
 

 
 
Ostovoiman ja liiketilatarpeen kehityksen arviointiin liittyy huomattava määrä epävarmuustekijöi-
tä. Yleinen talouskehitys ja kaupan toimintaympäristö voivat muuttua nopeastikin, mikä vaikut-
taa ostovoiman kehitykseen ja sitä kautta liiketilatarpeeseen. Kaupan näkökulmasta tärkeää on 
vaihtoehtoiset sijaintipaikat sekä mahdollisuus laajentaa tai muuten kehittää toimintaa sijainti-
paikkaa vaihtamatta. Tästä johtuen edellä esitetyissä laskelmissa on varauduttu jonkin verran 

laskennallisesti arvioitua liiketilatarvetta suurempaan kasvuun. Kaavallinen ylimitoitus lisää kaa-
vojen joustavuutta ja parantaa toimivan kilpailun edellytyksiä.  
 

Päivittäis- Muu Tiva- ja auto-

tavara- erikois- kauppa ja 

kauppa kauppa huoltamot

Liiketila 2015 38 000 84 000 51 000 173 000

Liiketilatarve 2025 42 500 102 000 74 000 218 500

Liiketilatarve 2035 46 500 124 000 90 000 260 500

Lisätarve 2015-2025 4 500 18 000 23 000 45 500

Lisätarve 2015-2035 8 500 40 000 39 000 87 500

LIIKETILA JA 

LIIKETILATARVE, k-m2

Kauppa 

yhteensä

Päivittäis- Muu Tiva- ja auto-

tavara- erikois- kauppa ja 

kauppa kauppa huoltamot

Liiketila 2015 38 000 84 000 51 000 173 000

Liiketilatarve 2025 42 000 95 000 60 000 197 000

Liiketilatarve 2035 45 000 108 000 68 000 221 000

Lisätarve 2015-2025 4 000 11 000 9 000 24 000

Lisätarve 2015-2035 7 000 24 000 17 000 48 000

LIIKETILA JA 

LIIKETILATARVE, k-m2

Kauppa 

yhteensä
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Mikäli kaavallista ylimitoitusta ei oteta laskelmassa huomioon, on Rauman keskimääräisillä myyn-
titehokkuuksilla arvioitu liiketilan lisätarve Raumalla vuoteen 2025 mennessä noin 18 500 k-m2 ja 
vuoteen 2035 mennessä noin 37 000 k-m2. 
 

Taulukko 12. Rauman oman väestön ja Raumalle alueen ulkopuolelta suuntautuvan ostovoiman 
liiketilatarve Raumalla ilman kaavallista ylimitoitusta (Rauman keskimääräiset myyntitehokkuu-
det)  
 

 
 
 

3 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN  

3.1 Palveluverkon kehittämistavoitteet ja kaupan sijoittumisperiaatteet  

Rauman kaupan nykytilan ja kehitysnäkymien analyysin sekä valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden ja kaupan sijainninohjauksen tavoitteiden pohjalta on seuraavassa esitetty suosituksia 

kaupan palvelujen kehittämistavoitteista ja sijoittumisperiaatteista Raumalla.  
 
Rauman vähittäiskaupan palveluverkon tulee vahvistaa kaupungin kaupallista vetovoimaa ja 
asemaa vaikutusalueensa kaupallisessa palveluverkossa sekä suhteessa Porin ja Turun maakun-
takeskuksiin. Toisaalta Rauman vähittäiskaupan palveluverkon kehittämisellä tulee turvata ole-
massa olevien myymälöiden ja lähipalvelujen toiminta- ja kehitysedellytykset.  

 

Yleisiä kehittämistavoitteita ovat:  
 

- alueellisesti tasapainoisen ja kestävän palveluverkon kehittäminen, 
- toimivan kilpailun edistäminen ja kaupan sijaintipaikkojen tarjonta pitkällä tähtäimellä, 

- kaupan palveluiden saavutettavuuden ja kohtuullisten asiointimatkojen turvaaminen, 
- liikkumistarpeen ja asiointimatkoista aiheutuvien haittojen minimoiminen,  
- kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen asiointimatkoilla, 
- päivittäistavarakaupan ja muun erikoiskaupan vetovoiman säilyttäminen ja vahvistaminen, 
- tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan vetovoiman vahvistaminen.  
 
Rauman kaupallisen vetovoiman säilyttämisen ja vahvistamisen näkökulmasta valtaosa keskus-

tahakuisen erikoiskaupan liiketilan lisätarpeesta tulisi keskittää Rauman keskustaan. Rauman 
uutta keskustaa tulisi kehittää yhdessä Vanhan Rauman kanssa kaupan pääkeskuksena, jonka 
palvelutarjontaa keskustan pohjoispuolella olevat hypermarketit ja pohjois- ja koillispuolella ole-
vat tilaa vaativan erikoiskaupan alueet täydentävät. Tärkeää on kehittää Rauman uuden keskus-

tan ja Vanhan Rauman kaupallista palvelutarjontaa niin, että ne tukevat toistensa kehitystä. 
 

Kaupan sijoittumisperiaatteet Rauman keskeisellä alueella: 
 

- päivittäistavarakaupan suuret yksiköt sijoittuvat keskusta-alueen reunoille. Pienemmät yksi-
köt keskustassa, keskustan asuntoalueilla sekä muualla Raumalla täydentävät päivittäistava-
rakaupan palveluverkkoa.  

- keskustahakuisen erikoiskaupan uusi liikerakentaminen sijoittuu pääosin Rauman keskus-
taan, jonne sijoittuu monipuolisesti myös muun muassa kahvila- ja ravintolapalveluita, julki-
sia palveluita ja hallinnollisia palveluita sekä asumista ja työpaikkoja. Koska Vanhan Rauman 
alueella uuden liiketilan rakentamismahdollisuudet ovat vähäiset, valtaosa keskustahakuisen 
erikoiskaupan uudesta liikerakentamisesta tulisi sijoittaa Uuden keskustan alueelle.  

- tilaa vaativan erikoiskaupan ja muun keskustaan soveltumattoman kaupan suuret yksiköt si-

joittuvat pääosin Papinhakaan sekä keskustan koillispuolella oleville tilaa vaativan erikoiskau-
pan alueille (Fere-Center, Kairakatu, Metallitie ja Vanhan Prisman alue). Pieniä tilaa vaativan 
erikoiskaupan yksiköitä voi sijoittua myös keskustaan. Tilaa vaativan erikoiskaupan alueille ei 

tulisi sallia päivittäistavarakaupan eikä keskustahakuisen erikoiskaupan laajamittaista sijoit-
tumista.  

 

Päivittäis- Muu Tiva- ja auto-

tavara- erikois- kauppa ja 

kauppa kauppa huoltamot

Lisätarve 2015-2025 3 000 8 500 7 000 18 500

Lisätarve 2015-2035 5 500 18 500 13 000 37 000

LIIKETILA JA 

LIIKETILATARVE, k-m2

Kauppa 

yhteensä
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3.2 Vähittäiskaupan kokonaismitoitus toimialoittain ja alueittain 

Kohdassa 2.3.5 on esitetty arvio ostovoiman ja laskennallisen liiketilatarpeen kehityksestä. Osto-
voiman kehitys on sidoksissa väestömäärän ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Rauman oman 
väestön ostovoiman kehityksen pohjalta arvioitu laskennallinen liiketilan lisätarve on laskelmassa 
käytettävästä keskimääräisestä myyntitehokkuudesta (Rauman myyntitehokkuus - Satakunnan 
myyntitehokkuus) riippuen vuoteen 2025 mennessä noin 13 600 - 15 200 k-m2 ja vuoteen 2035 

mennessä noin 33 200 - 44 500 k-m2.  
 

Rauma toimii vaikutusalueensa kaupan pääkeskuksena ja palvelee omaa kuntaa huomattavasti 

laajempaa aluetta, joten Rauman vähittäiskaupan mitoituksessa voidaan ottaa huomioon myös 
vaikutusalueelta tuleva ostovoima. Raumalla ostovoiman nettosiirtymä on positiivinen päivittäis-
tavarakaupassa (+8 %) ja keskustahakuisessa erikoiskaupassa (+58 % ja negatiivinen tilaa vaa-

tivassa erikoiskaupassa (-2 %) ja autokaupassa (-5 %). Tavoitteena voidaan pitää sitä, että päi-
vittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoiskaupan positiivinen ostovoiman siirtymä säilyy ja 
että tilaa vaativassa erikoiskaupassa ja autokaupassa kysyntä ja tarjonta ovat vähintään tasapai-
nossa. Tällöin Rauman laskennallinen liiketilan lisätarve on arvioinnissa käytettävästä keskimää-

räisestä myyntitehokkuudesta (Rauma - Satakunta) riippuen vuoteen 2025 mennessä noin 
24 000 - 45 500 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä noin 48 000 - 87 500 k-m2. 
 

Taulukoissa 12 ja 13 on esitys Rauman oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän poh-
jalta arvioidun liiketilan lisätarpeen jakautumisesta alueittain. Lähtökohtana esityksessä on, että 
keskustakaupan osuus säilyy vähintään nykyisellä tasolla.  
 

Esityksen mukaan Uuden keskustan ja Vanhan Rauman alueille kohdistuu vuosien 2015-2025 lii-
ketilan lisätarpeesta noin 13 000 - 23 500 k-m2 ja vuosien 2015-2035 lisätarpeesta noin 27 500 - 
48 000  k-m2. Keskustahakuisen erikoiskaupan liiketilan lisätarpeesta on tarkoituksenmukaista 

kohdistaa valtaosa Uuden keskustan ja Vanhan Rauman alueille kuitenkin niin, että keskustaha-

kuisen erikoiskaupan kehitysedellytykset säilyvät myös muualla Raumalla, esim. Lapin kirkonky-
lässä. Uuden keskustan ja Vanhan Rauman alueelle kohdistuu vuosien 2015-2025 keskustahakui-
sen erikoiskaupan liiketilan lisätarpeesta noin 9 000 - 16 000 k-m2 ja vuosien 2015-2035 liiketi-
lan lisätarpeesta noin 20 000 - 36 000 k-m2. 
 

Taulukko 12. Esitys vuosien 2015-2025 liiketilan lisätarpeen jakautumisesta alueittain  
 

 
 

Taulukko 13. Esitys vuosien 2014-2035 liiketilan lisätarpeen jakautumisesta alueittain  
 

 
 

Taulukoiden esitys antaa pohjan liiketilan lisärakentamiselle alueittain. Laskelmalla ei kuitenkaan 
pystytä ennustamaan kilpailutilanteesta tai muista syistä aiheutuvia muutoksia. Ne voivat lisätä 

tai vähentää arvioitua lisärakentamistarvetta. Laskelma kertoo liiketilan lisätarpeen enimmäis-
määrän. Laskelma perustuu oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu toteutuu uutena liiketilana. 
Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu olemassa olevien liikkeiden myynnin 

kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa, mikä vähentää liiketilatarvetta laskennalliseen mitoi-
tukseen verrattuna. 

 

Päivittäistavarakauppa 3 000  - 3 500 1 000  - 1 000 4 000  - 4 500

Muu erikoiskauppa 9 000  - 16 000 2 000  - 2 000 11 000  - 18 000

Tiva- ja autokauppa 1 000  - 4 000 8 000  - 19 000 9 000  - 23 000

Kauppa yhteensä 13 000  - 23 500 11 000  - 22 000 24 000  - 45 500

Uusi keskusta ja 

Vanha-Rauma
Muut alueet Alueet yhteensä

LIIKETILAN LISÄTARVE 

2015-2025, k-m2

Päivittäistavarakauppa 5 500  - 7 000 1 500  - 1 500 7 000  - 8 500

Muu erikoiskauppa 20 000  - 36 000 4 000  - 4 000 24 000  - 40 000

Tiva- ja autokauppa 2 000  - 5 000 15 000  - 34 000 17 000  - 39 000

Kauppa yhteensä 27 500  - 48 000 20 500  - 39 500 48 000  - 87 500

Uusi keskusta ja 

Vanha-Rauma
Muut alueet Alueet yhteensä

LIIKETILAN LISÄTARVE 

2015-2035, k-m2
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3.3 Esitys Rauman kaupan palveluverkosta  

Seuraavassa on esitetty Rauman tavoitteellinen kaupan palveluverkko edellisissä osioissa esitet-
tyjen lähtötietojen pohjalta. Tavoitteellinen kaupan palveluverkko muodostuu seuraavista kes-
kuksista ja kaupan alueista: 

Pääkeskus - Rauman Uusi keskusta ja Vanha Rauma 
Uusi keskusta ja Vanha Rauma muodostavat yhdessä kaupan pääkeskuksen. Alueet 

kehittyvät erityisesti keskustahakuisen erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen ensisi-
jaisina sijaintipaikkoina. Uudessa keskustassa ja Vanhassa Raumassa on monipuoliset 
kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, keskustahakuinen erikoiskauppa, pienet tilaa 
vaativan erikoistavaran kaupan yksiköt, kaupalliset palvelut), keskustatoiminnot, julki-

set palvelut sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Palvelut ovat hyvin saavutettavissa kai-
killa kulkumuodoilla. Pääkeskuksen kaupan merkitys on seudullinen ja pääkeskukseen 
voi sijoittua merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan yksiköitä. 

 
Alakeskus - Lapin kk  
Lapin kirkonkylä kehittyy Rauman itäosien kaupan keskuksena. Lapin kirkonkylässä on 
päivittäistavarakaupan, erikoiskaupan ja tilaa vaativan kaupan palveluja sekä kaupalli-
sia palveluja. Alakeskuksen kaupan toimintaedellytyksiä voidaan parantaa esim. tiivis-
tämällä ja täydennysrakentamalla kirkonkylän ja sen lähialueen asuntoalueita sekä kes-
kittämällä erilaiset palvelut (julkiset ja kaupalliset) samaan rakennukseen tai lähelle toi-

siaan. Lapin kirkonkylän kaupan merkitys on alueellinen. Alueelle ei voi sijoittua merki-
tykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksikköjä. 

 
Market-alue  
Leikari-Lampolan alue toimii hypermarkettien sijaintialueena. Alueella toimivat K-

Citymarket ja Prisma ja niiden yhteydessä muutamia erikoisliikkeitä ja kaupallisia pal-

veluja. Alueelle ei kohdistu merkittävää lisärakentamistarvetta, mutta nykyisten kaupan 
toimijoiden toiminta- ja kehitysedellytykset tulee turvata. Alueen kaupan merkitys on 
seudullinen. Alue sijaitsee Satakunnan maakuntakaavassa osoitetulla Rauman keskusta-
toimintojen alueelle.  

 
Tilaa vaativan erikoiskaupan alueet  
Papinhaka, Fere-Center, Kairakatu, Metallitie ja Vanha Prisma kehittyvät tilaa vaativan 

kaupan alueina. Fere-Center on osoitettu Satakunnan maakuntakaavassa vähittäiskau-
pan suuryksiköiden alueena (km). Valmisteilla olevassa Satakunnan 2. vaihemaakunta-
kaavassa Papinhaka, Kairakatu, Metallitie ja Vanha Prisma tullaan todennäköisesti osoit-
tamaan merkitykseltään seudullisina tilaa vaativan kaupan vyöhykkeinä.  

 
Kehittämisakselit 
Rauman kaupallisten palvelujen kehittämisen ja saavutettavuuden kannalta pääväylät 

Raumalta Porin ja Turun suuntaan sekä Lapin kirkonkylän ja Euran suuntaan ovat kes-
keisiä.  

 
Alue, jolla on toimintojen yhteensovittamisen tarvetta 
Rauman Uuden keskustan ja Vanhan Rauman kaupallista palvelutarjontaa tulee kehittä 
niin, että ne täydentävät ja tukevat toistensa kehitystä. Myös market-alueen ja tilaa 

vaativan erikoiskaupan alueiden kaupan kehittämisessä tulee ottaa huomioon ja turvata 
Uuden keskustan ja Vanhan Rauman kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset. 
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Kuva 18. Kaupan sijainninohjauksen strategiakartta  
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3.4 Esityksen mukaisen kaupan palveluverkon arviointi  

3.4.1 Kaupan ja palvelurakenteen kehitys  

Rauman kaupallisen vetovoiman säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttää nykyisten kaupan yk-

siköiden jatkuvaa uudistumista ja myös uuden liiketilan rakentamista. Mikäli uutta liiketilaa ei ra-
kenneta, Rauman kaupallinen vetovoima suhteessa Porin ja Turun maakuntakeskuksiin todennä-
köisesti heikkenee. Uusille kaupan yksiköille tulee olla riittävästi vaihtoehtoisia kaupan sijainti-
paikkoja, mutta myös nykyisten kaupan yksiköiden kehittymis- ja laajennusmahdollisuudet tulee 
turvata.  
 
Uuden keskustan ja Vanhan Rauman kaupallisen tarjonnan monipuolistaminen turvaa parhaiten 

kaupan palveluverkon alueellisesti tasapainoisen kehityksen maakunta- ja seututasolla. Keskus-
tahakuisen erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen ohjaaminen pääosin Uuden keskustan ja 
Vanhan Rauman alueelle vahvistaa Rauman keskustan asemaa palveluverkossa ja kaupan sijain-
tipaikkana maankäyttö- ja rakennuslain ja kaupan sijainninohjauksen tavoitteiden mukaisesti.  
 
Market-alue ja tilaa vaativan kaupan alueet täydentävät Rauman kaupan palveluverkkoa. Aluei-
den kehittäminen vahvistaa omalta osaltaan Rauman kaupallista vetovoimaa. Alueet tarjoavat 

hyvän sijaintipaikan keskustan välittömästä läheisyydestä sellaisille tilaa vaativan erikoiskaupan 
tai muun erikoiskaupan yksiköille, jotka eivät toiminnan laatu ja tilantarve huomioon ottaen voi 
sijoittua keskustan alueelle. Mikäli alueita kehitetään pääosin tilaa vaativan erikoiskaupan aluei-
na, ei alueiden kaupallisella kehittämisellä ole merkittävää haitallista vaikutusta Rauman keskus-
tan ja Vanhan Rauman kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin.  
 

Rauman oman väestön ostovoiman mahdollistama keskustahakuisen erikoiskaupan liiketilan lisä-
tarve on vuoteen 2025 mennessä noin 3 900 - 4 100 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä noin 

12 800 - 13 400 k-m2. Mikäli tavoitteena pidetään Rauman kaupallisen vetovoiman säilyttämistä, 
voidaan liiketilan mitoituksessa ottaa huomioon Rauman oman väestön ostovoiman lisäksi myös 
kaupungin ulkopuolelta Raumalle suuntautuva ostovoima (matkailijat. loma-asukkaat, Raumalla 
työssäkäyvät). Rauman oman väestön ja alueen ulkopuolelta tulevan ostovoiman mahdollistama 
keskustahakuisen erikoiskaupan liiketilan lisätarve on vuoteen 2025 mennessä noin 11 000 - 

18 000 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä noin 24 000 - 40 000 k-m2.  

Keskustahakuisen erikoiskaupan liiketilan lisätarve on tarkoituksenmukaista kohdistaa lähes ko-
konaisuudessaan Uuden keskustan ja Vanhan Rauman alueelle. Koska Vanhan Rauman alueella 
mahdollisuudet uuden liiketilan rakentamiseen ovat rajalliset, valtaosa uudesta keskustahakuisen 

erikoiskaupan liiketilasta tulisi toteuttaa Uuden keskustan alueelle. Mikäli uuden liiketilan mitoitus 
perustuu Rauman ja sen vaikutusalueen kysyntään, ei uuden liiketilan rakentamisella ole merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia nykyisten myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Todennä-
köistä on, että palvelutarjonnan monipuolistuminen ja keskustan vetovoiman lisääntyminen tuo 
uusia asiakkaita myös nykyisille myymälöille ja parantaa näin myös nykyisten myymälöiden toi-
minta- ja kehitysedellytyksiä. 

 

3.4.2 Yhdyskuntarakenteen kehitys  

Rauman keskeiset kaupan alueet (keskusta, market-alue ja tilaa vaativan kaupan alueet) sijoit-
tuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen eikä alueiden kehittämisellä ole yhdyskuntara-
kennetta hajauttavaa vaikutusta. Kaupan palvelujen lisääminen Uudessa keskustassa ja Vanhas-
sa Raumassa, market-alueella ja tilaa vaativan kaupan alueilla tukee Rauman nykyistä keskus-
verkkoa ja parantaa samalla Rauman kaupallista vetovoimaa ja kaupan toimintaedellytyksiä sekä 
kaupan palvelujen saavutettavuutta.  

 
Rauman Uusi keskusta ja Vanha Rauma muodostavat Rauman kaupallisen pääkeskuksen, joten 
niiden vahvistaminen kaupan sijaintipaikkana on tärkeää koko kaupungin kaupallisen vetovoiman 
säilymisen ja vahvistamisen kannalta. Uutta keskustaa ja Vanhaa Raumaa tulee jatkossakin ke-
hittää erityisesti keskustahakuisen erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen ensisijaisena sijainti-

paikkana.  
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Rauman kaupan alueet (keskusta, market-alue ja tilaa vaativan kaupan alueet) mahdollistavat 
merkitykseltään paikallisen ja seudullisen vähittäiskaupan sijoittumisen hyvin saavutettaville si-
jaintipaikoille olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen. Tämä vahvistaa Rauman 
nykyistä palveluverkkoa. 

 

 

3.4.3 Kaupan palvelujen saavutettavuus  

Ihmisten arjen sujuvuudessa yksi tärkeimmistä asioista on erityisesti päivittäistavarakaupan, 
mutta myös erikoiskaupan palvelujen hyvä saavutettavuus. Rauman päivittäistavarakaupan ja 
erikoiskaupan palvelut sijoittuvat tällä hetkellä pääosin Rauman keskustaan ja sen lähialueille. Al-
le kolmen kilometrin etäisyydellä Rauman keskustasta asui vuonna 2014 noin 23 800 asukasta, 

joka on noin 60 % Rauman väestöstä. Valtaosalle Rauman asukkaista kaupalliset palvelut ovat 
tällä hetkellä hyvin saavutettavissa.  

Keskustaan sijoittuva kauppa on hyvin saavutettavissa kevyellä liikenteellä, koska keskusta on 
myös Rauman merkittävin väestökeskittymä ja koska keskustassa kevyen liikenteen yhteydet 
ovat kunnossa. Rauman keskustaan sijoittuva kaupan liikerakentaminen monipuolistaa kaupan 
palvelutarjontaa ja lisää asukkaiden valintamahdollisuuksia, mikä parantaa osaltaan kaupan pal-
velujen koettua saavutettavuutta. Palvelutarjonnan monipuolistuminen vähentää tarvetta asioida 

Porissa ja Turussa, jolloin tietyillä toimialoilla myös kaupan palvelujen fyysinen saavutettavuus 
paranee ja asiointimatkat lyhenevät. 

Rauman keskustaan sijoittuva kauppa lisää kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttömahdolli-
suuksia asiointimatkoilla, mikä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kaupan sijain-
nin ohjauksen keskeinen tavoite.  

 

3.4.4 Toimivan kilpailun edellytykset  

Maankäyttö- ja rakennuslakiin 1.4.2015 tulleen lakimuutoksen myötä kilpailun toimivuuden edis-
tämisen näkökulman tulee olla mukana alueidenkäytön suunnittelun tavoitteissa ja kaavojen vai-
kutusten arvioinnissa kaikilla kaavatasoilla. Yleispiirteisellä maankäytön suunnittelulla luodaan 
lähtökohdat ja puitteet toimivalle kilpailulle. Käytännössä kilpailun toimivuuden edistäminen mer-
kitsee sitä, että kaupalle osoitetaan riittävästi vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja olemassa olevaan tai 

suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen, jolloin myös uusilla kaupan toimijoilla on riit-
tävät edellytykset sijoittua kilpailukykyisille liikepaikoille. Myös kaavamääräysten joustavuudella 
luodaan edellytyksiä toimivalle kilpailulle.  
 
Esitys liiketilan lisätarpeen jakautumisesta alueittain (taulukot 12 ja 13) mahdollistaa Rauman 
Uuden keskustan ja Vanhan Rauman, market-alueen ja tilaa vaativan erikoiskaupan alueiden pal-
velutarjonnan kehittämisen ja luo edellytykset myös toimivalle kilpailulle tarjoamalla vaihtoehtoi-

sia sijaintipaikkoja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä. Uuden keskustahakuisen eri-

koiskaupan liiketilan rakentaminen Rauman keskustaan edistää toimivan kilpailun toteutumista 
mahdollistamalla uusien ja sellaisten kaupan toimijoiden sijoittumisen, jotka tällä hetkellä puut-
tuvat Raumalta. Ilman uuden liiketilan rakentamista uusilla toimijoilla on varsin heikot mahdolli-
suudet sijoittua Raumalle, mikä omalta osaltaan vahvistaa nykyisten kaupan toimijoiden asemaa 
toimivan kilpailun kustannuksella.  

 

  

LIITE 4

AK 01-100



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 27 (27) 
   
26.5.2016   
   

 

 

4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Seuraavassa on esitetty yhteenveto selvityksen keskeisistä tuloksista: 
 
- Rauman päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoiskaupan palvelutarjonta suhteessa 

väestöpohjaan on hyvä. Tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan palvelutarjonta sen sijaa 

vastaa varsin heikosti kysyntään. Rauman vähittäiskaupan ja kaupallisten palvelujen tarjon-
nasta valtaosa sijoittuu Rauman keskustaan ja sen lähialueille.  
 

- Rauman oman väestön ostovoiman kasvun pohjalta arvioitu vähittäiskaupan liiketilan lisätar-
ve vuoteen 2025 mennessä on yhteensä noin 13 600 - 15 200 k-m2 ja vuoteen 2035 men-
nessä noin 33 200 - 44 500 k-m2. Mikäli tavoitteena pidetään Rauman kaupallisen vetovoi-

man säilyttämistä, voidaan liiketilan mitoituksessa ottaa huomioon Rauman oman väestön 

ostovoiman lisäksi myös kaupungin ulkopuolelta Raumalle suuntautuva ostovoima (matkaili-
jat, loma-asukkaat, Raumalla työssäkäyvät). Rauman oman väestön ja alueen ulkopuolelta 
tulevan ostovoiman mahdollistama liiketilan lisätarve on vuoteen 2025 mennessä yhteensä 
noin 24 000 - 45 500 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä noin 48 000 - 87 500 k-m2. Päivittäis-
tavarakaupan liiketilan lisätarve on vuoteen 2025 mennessä 4 000 - 4 500 k-m2 ja vuoteen 
2035 mennessä 7 000 - 8 500 k-m2.  Keskustahakuisen erikoiskaupan liiketilan lisätarve on 
vuoteen 2025 mennessä noin 11 000 - 18 000 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä 24 000 - 

40 000 k-m2. Tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan liiketilan lisätarve on vuoteen 2025 
mennessä noin 9 000 - 23 000 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä 17 000 - 39 000 k-m2.  

 
- Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että keskustahakuisen erikoiskaupan lisärakentaminen si-

joittuu pääosin Uuden keskustan ja Vanhan Rauman alueelle ja tilaa vaativan erikoiskaupan 
lisärakentaminen pääosin keskustan pohjois- ja koillispuolella sijaitseville tilaa vaativan eri-

koiskaupan alueille. Päivittäistavarakaupan lisärakentaminen tulisi mahdollistaa Rauman kes-

kustassa, asuinalueilla sekä pienemmissä taajamissa, kuten Lapin kirkonkylässä.  
 

- Mikäli uuden liiketilan mitoitus perustuu Rauman ja sen vaikutusalueen kysyntään, ei uuden 
liiketilan rakentamisella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyisten myymälöiden toimin-
ta- ja kehitysedellytyksiin. Todennäköistä on, että palvelutarjonnan monipuolistuminen ja 
keskustan vetovoiman lisääntyminen tuo uusia asiakkaita myös nykyisille myymälöille ja pa-

rantaa näin nykyisten myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiä.  
 

- Rauman Uusi keskusta ja Vanha Rauma muodostavat Rauman kaupallisen pääkeskuksen, jo-
ten niiden vahvistaminen kaupan sijaintipaikkana on tärkeää koko kaupungin kaupallisen ve-
tovoiman säilymisen ja vahvistamisen kannalta. Rauman kaupallisen vetovoiman säilyttämi-
nen ja vahvistaminen edellyttää nykyisten kaupan yksiköiden jatkuvaa uudistumista, mutta 
myös uuden liiketilan rakentamista. Mikäli uudistumista ei tapahdu, Rauman kaupallinen ve-

tovoima suhteessa Porin ja Turun maakuntakeskuksiin todennäköisesti heikkenee.  
 

- Rauman keskustaa ja Vanhaa Raumaa tulee jatkossakin kehittää erityisesti keskustahakuisen 
erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen ensisijaisena sijaintipaikkana. Uuden keskustahakui-
sen erikoiskaupan liiketilan rakentaminen Rauman keskustaan edistää toimivan kilpailun to-
teutumista mahdollistamalla uusien ja sellaisten kaupan toimijoiden sijoittumisen Raumalle, 

jotka tällä hetkellä puuttuvat Raumalta. Ilman uuden liiketilan rakentamista uusien toimijoi-
den mahdollisuudet sijoittua Raumalle kilpailukykyisille liikepaikoille on varsin heikot, mikä 
vahvistaa nykyisten toimijoiden asema ja heikentää toimivan kilpailun edellytyksiä. 

 
- Yleis- ja asemakaavoituksella tulee osoittaa erityisesti Rauman keskustaan riittävästi veto-

voimaisia ja kilpailukykyisiä sijaintipaikkoja uusille kaupan toimijoille, mutta samalla myös 
nykyisten kaupan toimijoiden kehittymis- ja laajentumismahdollisuudet tulee turvata.  
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Tomi Suvanto avasi kokouksen
Puheenjohtajaksi valittiin Tomi Suvanto ja sihteeriksi Mervi Tammi

ELY -keskus, Museovirasto ja Satakuntaliitto toistavat samat näkemyksensä kuin edellisen prosessin
yhteydessä on ehdotusvaiheen lausunnoissa todettu, koska kaavaratkaisu ei ole siitä oleellisesti
muuttunut.

Neuvottelussa esiin nostettuja asioita:
- ICOMOSin Suomen osasto on ilmaissut huolensa Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen vaikutuk-

sista Vanhaan Raumaan ja ilmoittanut siitä kansainväliselle ICOMOSille
- Museovirasto valitti Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksesta AK 01-097 Turun hallinto-oikeuteen

ennen prosessissa tapahtuneen esteellisyyden toteamista. Valituksessa esiin tuodut näkökohdat ovat nyt
käytettävissä uudelleen aloitetussa kaavaprosessissa AK 01-100.

- Asuinkerrostalojen korkeus ja massiivisuus ovat ongelmallisia
- Karjalankadun asuinkerrostalojen korkeutta tulisi arvioida sekä ko. kohdan kaupunkikuvan että Vanhan

Rauman silhuetin/näkymien näkökulmasta
- Kauppakeskus ei tässä laajuudessa yhtenäisenä rakennusmassana sovellu ympäristöönsä, edellyttäisi

pilkkomista pienempiin osiin
- Todettiin, että kaavatyön taustana olleista useista kaupallisista selvityksistä on teetetty kooste, jonka yh-

teydessä tiedot on myös päivitetty. Lisäksi on teetetty toinen kaupallinen selvitys.
- Kaupalliset selvitykset ovat yleispäteviä eikä hankkeen vaikutuksia Vanhan Rauman elävyyteen ole varsi-

naisesti tutkittu. Esim. vertailuarviointia muihin jo toteutuneisiin kohteisiin olisi hyvä tehdä, jos vertailukoh-
teita löytyy.

- Liiketilan toteuttamismahdollisuus pohjakerrosta laajemmassa määrin tulisi poistaa korttelista 258. Hotellin
rakentaminen voidaan edelleen sallia.

- ehdotusvaiheessa on syytä pyytää lausunnot ja pitää viranomaisneuvottelu

Muistion laati
Mervi Tammi
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Rauman kaupunki 
Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 41 
26101 Rauma 
 

 
Viite: Kanalin länsirannan asemakaavamuutos (AK 01-100) 
 
Asia: Mielipide Kanalin länsirannan asemakaavamuutokseen  

 
Nyt esitettävä asemakaavaluonnos on sama kuin aikaisemmin hallinto-oikeudessa kumottu 
kaava, ja se sisältää täsmälleen samat ongelmakohdat. 
 
Suunniteltu kauppakeskus on muurimaiselta muodoltaan epäsopiva Vanhan Rauman 
suojavyöhykkeelle eristämällä Vanhan Rauman muusta kaupungista. Kauppakeskuksen 
kokoluokkaa ei ole pystytty perustelemaan. Vaikka taantuma, kaupan yleinen kehitys ja 
väestöennusteet Rauman lähikunnissa muuttuvat, konsultti pyrkii aina pääsemään samaan 
lopputulokseen, joka olisi jääräpäisesti jälleen ehdotettu kauppakeskuksen koko. 
 
Purkamalla ennusteet on kuitenkin helppo selvittää, että koko on selkeästi ylimitoitettu 
todelliseen tarpeeseen nähden ja kun kaupungin lupausten vastaisesti se sisältää lisäksi 
kymmeniä pieniä liikkeitä, vaarantaa se myös Vanhan Rauman erikoisliikkeiden 
elinmahdollisuudet ja alueen maailmanperintöarvon perusteet. 
 
Kauppakeskus katkaisee Tehtaankadun ja aiheuttaa syntyneellä T-risteyksellä 
liikenneongelmia, joita eivät kulmien takana kiemurtelevat uudet tielinjat poista. 
Pysäköintimahdollisuudet on alimitoitettu erityisesti kerrostalojen osalta, ja se aiheuttaa 
lisäongelmia, jotka kaupunki siirtää yleisille kaduille. 
 
Kerrostaloalueen rakentamistehokkuus on hallinto-oikeudessa todistettu poikkeukselliseksi ja 
perusteetta erityistä hyötyä kolmannelle osapuolelle tuottavana. Kun ns. Tuulensuun korttelin 
rakentamistehokkuusluku e = 1.50, on nyt haluttu antaa tehokkuudeksi peräti e = 2,76. 
Korkein hallinto-oikeus on todennut poikkeukselliseksi tehokkuudeksi luvun e = 1,65, jota 
Kanalin länsirannan kerrostaloalue ei saisi ylittää. 

 
Tässä tilanteessa tuntuu erikoiselta ja jopa kunnallisen demokratian halventamiselta, että 
kaupunki ei ole koskaan edes tehnyt luonnosta vaihtoehdosta, jossa nämä monen 
mielipiteenantajan jakamat kannat olisi huomioitu. 

 
Vanhassa Raumassa 17.6.2016 

 
AsOy Rauman Kuninkaankatu 23 
 

 
Päivi Luosma 

 
paivi.luosma@saunalahti.fi 
050 593 9328 
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MIELIPIDE 13.6.2016
KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN  AK01-100 MUUTOSEHDOTUKSEEN

Mielipiteenä ehdotettuun asemakaavaan esitämme seuraavaa:

1. Uusi kauppakeskus on tarpeellinen, mutta rakennuksen kokoa, laajuutta ja massivisuutta pidämme
kaupunkimme tarpeisiin sekä asukaslisäyksen kehitykseen nähden ylimitoitetulta ja liian suurena.
Kaavan kauppakeskusta tulisi mielestämme pienentää ja suhteuttaa maltillisemman kehityksen
mukaan ja jättää näin vapaata tilaa tuleville sukupolville. Alueelle ehdotetut massiiviset kerrostalot
(kortteli 230 viisi kappaletta ja kortteli 258 kaksi kappaletta, yli 250 asuntoa, tarkoittanee 400-500
asukasta) ovat täysin ylimitoitetut. Raumalla ei ole ollut eikä ennusteissakaan lähivuosiksikaan
mitään  suurta kysyntää eikä tarvetta uusille asunnoille. Mistä ihmeestä tulisivat tai muuttaisivat
uudet asukkaat aiottuihin omistusasuntoihin?

2. Kaavassa olevaan kortteliin, numero 230, ehdotetaan rakennettavaksi todella pienelle tontille viisi
kerrostaloa, joiden keskelle jäisi betonikannellinen, kuilumainen syvä ”sumppu” sisäpiha, johon ei
mahdu eikä voi istuttaa edes puita eikä pensaita pehmentämään betonirakennusten julkisivua.
Asumismukavuus ja viihtyvyys eivät täytä ehdotuksessa Raumalla omaksuttua rauhallista  ja
viihtyisää asumisympäristöä. Täällä halutaan kerrostaloissakin asua väljemmin ja erityisesti, viihtyä
ulkona puiden, istutusten ja vapaasti auringon valaisevissa tilavissa pihaympäristössä.
Asumismukavuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi tulee ehdottomasti huomioida seuraavat
toimenpiteet ja siten lisätä ihmisten kiinnostusta hankkia keskustasta kerrostaloasunto:

- pihoille pitää varata tilaa lastenleikkipaikoille ja näin huomioida lapsiperheiden tarpeet
- ikääntyville ja liikuntarajoitteisille aikuisasukkaille osoittaa oleskelutilaa
- kerrostalojen määrää ja kokoa tulee vähentää
- kerrostalojen räystäskorkeus tulee rajoittaa korkeintaan samaksi kuin Nortamonkadun

ja Tallikedonkadun kulmassa oleva IV-kerroksinen kerrostalo. Oheen liitämme
havaintopiirroksen katsottuna Nortamonkadulta K-Citymarkettiin päin. Siinä
havainnollistuu konkreettisesti miten esitetyt ylikorkeat kerrostalot aiheuttavat
epämiellyttävän, kaikuvan kuilun Nortamonkadulle ikävine näkymä-, saaste- ja
meluhaittoineen! Tällaisten ”tornitalojen” ( talojen korkeus yli  30 metriä!)
kerrostalolähiötä ei pidä rakentaa aivan matalan ja idyllisen Vanhan Rauman kupeeseen.

3. Sama koskee myös korttelia no 258, johon on esitetty kaksi erillistä kerrostaloa. Talojen
räystäskorkeus tulee rajoittaa maksimissaan noin 17 metriin. Näin vältetään liiallista
kuilumaisuutta ja ahtauden tuntua kyseisellä paikalla. Kaavaan ehdotettujen talojen korkeus voisi
olla Tehtaankadun puolella olevan ( As. Oy Tarvonsaarenpuisto) mukainen eli räystäskorkeudeltaan
samankorkuinen eikä poiketa korkeudeltaan.
Ehdotamme edelleen, että tämä kortteli no 258 varataan ahtauden ja pienuutensa takia vain
asuinkerrostalon, AK ) kortteliksi ja poistetaan mahdollisuus sijoittaa myös kortteliin hotellia (AL 4).

4. Ennen päätöksiä on varmistettava huoltoliikenteen ja varsinkin pelastusajoneuvojen mahtuminen
jo olevalle Ajurinkatu 3:ssa olevalle taloyhtiön kiinteistölle. Tästä ei ole annettu varmistavaa tietoa
aikaisemmin. Kuvista ja mitoituksista tulee vahva epäilys, että nykyiset pelastuslaitosten
tikasautojen kääntösäteet ovat niin suuria, etteivät autot hätätilanteissa pääse todellisuudessa
toimittamaan tehtäväänsä turvallisesti. Ajurinkadulle on jätettävä riittävästi leveyttä
pelastusajoneuvoille.

5. Miten kaavassa on varmistettu ja otettu huomioon katujen (Tehtaankatu, Kotolankatu,
Nortamonkatu ja Ajurinkatu) risteyksien liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Valo-ohjausta on
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suunniteltu lisättäväksi Luoteisväylän ja Tehtaankadun risteykseen sekä kevyelle liikenteelle
Luoteisväylän ja Ajurinkadun risteykseen. Säilyykö muiden risteyksien ajojärjestys normaalina vai
asetetaanko jollekin kadulle lisäksi liikennemerkein etuajo-oikeus? Säilyykö Ajurinkatu yleisenä,
tasavertaisena katuna vai muuttuuko se ns. pihakaduksi? Näihin kysymyksiin tulee hankkia ratkaisut
ennen kaavan hyväksymistä. Myös uusien talojen parkkitiloista meno- ja poistumistie on
mielestämme ahdas ja tulee aiheuttamaan vaaratilanteita.

6. Ehdottoman hyvänä ajatuksena pidämme suunnittelussa ja rakentamisessa jo tässä vaiheessa ottaa
huomioon ja lisätä ehdotukseen ns. katulämmitys. Minimitarpeena olisi ainakin kaikkien
kevyenliikenteen väylien ja jalankulkuteiden lämmitys kaavan alueella, tai jopa vaihtoehtoisena
kaikkien teiden, katujen ja ulkoalueiden sekä tietenkin varsinaisen keskuksen eli ns.Tarvontorin
lämmitys.

7. Hyväksyttäväksi tulevaan kaavaan asuinkorttelien 230 ja 258 autopaikkojen määrän tulee olla
samojen ehtojen mukainen kuin tämän alueen muissakin asuinkortteleissa eli autopaikka 1ap/70
m2 tai 1ap/asunto. Ehdotettu 1ap/100m2 on aivan liian vähän asukkaiden autoille ja kuormittaa
turhaan lähistöllä olevia muita yleisiä pysäköintialueita. Millä perusteella poiketaan lähialueella ja
muualla Raumalla käytössä olevasta pysäköintinormi arvosta (1ap/100m2)  tässä
kaavaehdotuksessa asuintalojen kohdalla?

8. Kaavansuunnittelijalta tulee ennen päätöksiä vaatia kolmiulotteinen havainnekuva ja
visualisointipiirustus asuinkerrostalojen todellisista korkeuksista, jotta kaavan lopulliset päättäjät
saisivat konkreettisen ja aidon käsityksen muodostuneista ”kuiluista” ja talojen korkeussuhteista
(katso liitteenä olevaa ”piirrosmallia”) Nortamonkadulla, Karjalankadulla, Tehtaankadulla sekä
korttelien 230 ja 258 sisäpihoista. Esityksessä voisi samalla havainnollistaa auringon valon pääsyn
sekä varjojen vaikutuksen alueelle. Tämä siksi, ettei nykyisten päättäjien tarvitsisi jälkeenpäin katua
ja menettää kasvojaan, kuten monet senaikaiset päättäjät, kun käsiteltävällä alueella ollut arvokas
lyseokiinteistö purettiin ja paikalle rakennettiin nyt purettavaksi tulevat rakennukset.

Raumalla 13.6.2016

Seppo Vuorio

Ulpu Vuorio

            Yhteystiedot: Seppo Vuorio
           Ajurinkatu 3 B 28
          26100 Rauma

Liite: Piirros korkeussuhteista Nortamonkadulla
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Rauman kaupunki      20.6.2016 

Kaavoitusjaosto 
PL 41 
26101 Rauma                                                                                                      
 

 

 

 

Mielipide Kanalin länsirannan asemakaavasta (AK01-100)  

  

As Oy Rauman Ajurinkatu 3 hallitus muistuttaa asemakaavasta  seuraavasti: 

1. Rakentamisen määrä 
Kaava-alue on tällä hetkellä väljästi rakennettu, mutta uuden kaavan toteutuessa suunnitellusti 
siirrytään väljyydestä toiseen äärimmäisyyteen ja vähän vielä senkin yli. Kauppakeskuksen ja 
kerrostalojen isot massat tekevät alueesta liian täyteen rakennetun.  Jo olemassa olevaa 
rakennuskantaa ei ole huomioitu riittävästi uusien rakennusten koossa ja sijoittelussa. Esimerkiksi 
alueen uusin kerrostalo Ajurinkatu 3 on rakennettu siten, että talon jokaisella ulkoseinällä on 
oleskeluparvekkeita ja suuria ns. maisemaikkunoita. Asukkaiden asumisviihtyvyys kärsii, jos uudet 
talot rakennetaan liian ahtaasti ja/tai liian lähelle alueella jo olemassa olevia taloja. 
 

2. Rakennusten korkeuksista 
Rakennusten korkeuksissa ei ole huomioitu riittävästi alueella jo olevien talojen korkeuksia. 
Uusimpien alueelle rakennettujen kerrostalojen (Tarvosaarenpuisto 5 ja Ajurinkatu 3) räystäs-
korkeudet määriteltiin aikanaan hyvinkin tarkasti ympärillä olevien rakennusten korkeudet 
huomioiden. Nyt alueelle suunnitellut/rakennettavat talot ylittävät jopa alueella olevien 
korkeimpien Tuulensuun talojen korkeudet, puhumattakaan muiden olemassa olevien talojen 
korkeuksista. Esimerkiksi Ajurinkatu 3 korkeus on talon eteläpäästä 17,85m ja sitä lähimpänä oleva 
kortteliin 258 rakennettava liike- ja asuintalon suunniteltu korkeus on 21,90 m. Talon pohjoispää 
kohoaa 20,85 m korkeuteen ja sitä lähimmäksi suunnitellun korttelin 230 kerrostalojen korkeudet 
vaihtelevat 27,40- 24,40 metrin korkuisina. 
 

3. Liikennejärjestelyistä 
Taloyhtiötä huolettaa nykyisen Tehtaankadun läpiajoliikenteen Nortamonkadulle siirtyvän uudelle 
Kotolankadulle.  Liikennettä lisää myös alueen ”sisälle” rakennettava liikennekeskus jättöalueineen. 
Millaisilla liikennejärjestelyillä aiotaan Kotolankadusta tehdä alueen asukkaille mahdollisimman 
turvallinen ja pihakatumainen kotikatu? Lisäksi Ajurinkatu3 taloyhtiötä huolettaa Ajurinkadun 
uudet ahtaammat liikennejärjestelyt taloyhtiön pihan sisäänajon kohdalla. 
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4. Alueen pysäköintimitoitus 

Pysäköintimitoitus on liian pieni alueen asunto- ja liiketiloihin nähden. Tämä aiheuttaa 
todennäköisesti painetta katuvarsipysäköintiin. Lisäksi kauppakeskuksen ja CKP- korttelin P-kannet  
nostavat ko. rakennusten korkeudet liian korkeiksi. Pysäköintimahdollisuutta maan alle on lisättävä.  

            

 

Rauma 20.6.2016 

 

 

As Oy Rauman Ajurinkatu 3 hallitus 
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PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.nba.fi

Rauman kaupunki
Kanalinranta 3
26100 Rauma

Viite Lausuntopyyntö 16.5.2016

Asia RAUMA, Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosluonnos AK 01-100 

Rauman kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausunnon Kanalin Länsirannan (AK 01-100) 
asemakaavan muutosluonnoksesta eli kauppakeskushankkeesta Kanalin rannassa. 
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden kauppakeskuksen rakentaminen. 
Vanha linja-autoasema on suunniteltu purettavaksi ja kauppakeskukseen on suunniteltu 
tilat uudelle linja-autoasemalle. Kaava-alueen pohjoisreunaan osoitetaan asunto- ja 
hotellirakentamista. 

Kanalin Länsirannan asemakaavamuutos (AK 01-097) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
23.11.2015 (KV 108 §). Kaavasta tehtiin neljä valitusta hallinto-oikeudelle; Museovirastokin
jätti 18.12.2015 valituksensa asiassa. Hallinto-oikeus kumosi 23.3.2016 
kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen, koska se oli syntynyt esteellisyyden vuoksi 
virheellisessä järjestyksessä. Tämän vuoksi kaavaprosessi on aloitettu alusta.

Nähtävillä oleva kaavaluonnos AK 01-100 vastaa pitkälti aiemmin lausunnolla ollutta 
asemakaavaehdotusta AK 01-097. Museovirasto esittää tässä lausunnossa vain 
keskeisimmät näkemyksensä kaavasta. Yksityiskohtaiset perustelut Vanhan Rauman 
yleismaailmallisen arvon vaarantumisesta kaavaratkaisun myötä sekä kaavaratkaisun 
tarkempi käsittely on kirjattu Museoviraston Turun hallinto-oikeudelle osoittamaan 
valitukseen (18.12.2015; MV/88/05.02.00/2014) sekä Museoviraston aiempiin lausuntoihin 
(4.3.2015, 15.4.2014).

KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Kaava-alue on UNESCO:n maailmanperintöluetteloon merkityn Vanhan Rauman 
suojavyöhykkeellä ja rajautuu osittain Vanhaan Raumaan. Suojavyöhykkeen tarkoitus on 
sovittaa yhteen maailmanperintökohde ja maankäyttö kohteen ulkopuolella. Vanha Rauma 
on huomioitu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kytkeytyvässä rakennettua 
kulttuuriympäristöä koskevassa inventoinnissa (RKY 2009). Merkittävien 
kulttuuriympäristöjen huomioiminen alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana ja Vanhan 
Rauman erityisaseman vaaliminen ovat Satakunnan maakuntakaavan ja Rauman 
keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan asettamia lähtökohtia.

KAAVARATKAISUN KESKEISET ONGELMAT

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaavoituksessa on vaalittava 
rakennettua ympäristöä eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Tässä tapauksessa 
kaavoituksen lähtökohdaksi tulee ottaa arvot, joiden perusteella Vanha Rauma on merkitty 
maailmanperintöluetteloon. Kaavaluonnoksessa on kaksi keskeistä ongelmaa. Yksi on 
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kauppakeskuksen massoittelu ja korkeus, joita ei ole sovitettu ympäristön ominaispiirteisiin
maailmanperintökohteen suoja-alueella. Toinen on kaavan liiketilakapasiteetti, joka 
todennäköisesti johtaa Vanhan Rauman yleismaailmallisiin erityisarvoihin luettavan 
elinvoimaisuuden heikentymiseen. UNESCON:n Maailmanperintökomitean päätöksessä 
(liite) on mainittu Vanhan Rauman autenttisuuden perustuvan osaltaan alueen kaupalliseen 
vireyteen. Kaava ei näiltä osin täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54§:n mukaisia 
asemakaavan sisältövaatimuksia. Asemakaavoituksessa ei ole myöskään huomioitu 
maakuntakaavan ja yleiskaavan suunnittelumääräyksiä. Kaava on ristiriidassa Vanhan 
Rauman valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaisluonteen ja 
erityispiirteiden kanssa eikä edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteuttamista.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA JATKOTOIMENPITEET

Keskeinen kriteeri Vanhan Rauman yleismaailmallista arvoa arvioitaessa on sen 
kaupalliseen toimintaan perustuva elinvoimaisuus. Kaavoituksessa on selvitettävä riittävästi 
kaavaratkaisun vaikutukset Vanhan Rauman liiketilojen toimintaedellytyksiin ja siten 
Vanhan Rauman maailmanperinnön erityisarvoihin. Kaupallinen selvitys, loppuraportti
(FCG, 26.5.2016) sekä Rauman kaupallinen selvitys; päivitetty yhdistelmä kaupallisista 
selvityksistä 2011–2015 (WSP 2.5.2016) eivät tuo riittävän selvästi ilmi kaavaratkaisun 
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Vanhan Rauman elinvoimaisuuteen. Kaavan vaikutusten 
arviointi on maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n vaatimusten osalta puutteellinen.

Suunniteltu maankäyttö johtaa Vanhan Rauman yleismaailmallisen erityisarvon 
vaarantumiseen. Tämä edellyttää vaarantamisilmoituksen tekemistä 
Maailmanperintökomitealle. Museovirasto on toimittanut aiemman kaavaehdotuksen 
hyväksymisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriölle yleissopimuksen mukaisen 
vaarantamisilmoituksen. Vaarantamisilmoitus saattaa johtaa UNESCO:ssa 
jatkotoimenpiteisiin ja on myös mahdollista, että asemakaavan toteuttaminen johtaa 
Vanhan Rauman siirtämiseen vaarantuneiden maailmanperintökohteiden luetteloon. 

Ensisijaisesti Maailmanperintökomitea saattaa edellyttää lisäselvityksen (heritage impact 
assesment, HIA) laatimista asemakaavan vaikutuksista maailmanperintökohteeseen. Tämä 
tulisi olemaan osana maailmanperintökeskuksen vaatimaa suojelutilaraportointia (State of 
Conservation report, SoC), jossa jäsenvaltiot raportoivat säännöllisin väliajoin 
maailmanperintökomitealle niistä kohteista, joissa on ongelmia yleismaailmallisten arvojen 
suojelussa. Suojelutilaraportointi on vuosia kestävä prosessi.

Vaikutusten arvioinnissa on jo nyt otettava huomioon edellä todettu tarve HIA-selvityksen 
laatimiseen. Museovirasto esittääkin HIA-selvityksen laatimista ensi tilassa, osana 
asemakaavan valmistelua.

Osastonjohtaja Mikko Härö

Intendentti Sara Tamsaari

Liitteet Ote Maailmanperintökomitean päätöksestä EHC-14/38.COM/8E
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Tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Porin kaupunki/Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
Anna-Leena Seppälä
Liisa Nummelin
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RAUMAN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
15.6.2016

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

41 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Kanalin Länsirannan asemakaavan
muutosluonnoksesta

KUVALA 41 § 15.6.2016 RAU/350/10.02.03/2016

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander 8.6.2016:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
lausuntoa Kanalin Länsirannan (AK 01-100) asemakaavan muutosluon-
noksesta 27.6.2016 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmenee seuraavaa: ”Kanalin
Länsirannan asemakaavamuutos (AK 01-097) laadittiin kertaalleen ja hy-
väksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.11.2015 (KV 108 §). Kaavasta teh-
tiin neljä valitusta hallinto-oikeudelle. Yhtenä valitusperusteena oli esteel-
lisen valtuutetun osallistuminen kaavan valmisteluun kaavatyötä johtavan
kaavoitusjaoston jäsenenä. Hallinto-oikeus kumosi 23.3.2016 kaupungin-
valtuuston hyväksymispäätöksen, koska se oli syntynyt esteellisyyden
vuoksi virheellisessä järjestyksessä. Esteellisyys koskee koko kaavan
valmistelua ja päätöksentekoa ja sen poistamiseksi on kaavaprosessi
käytävä läpi uudelleen kaikkine vaiheineen”.

Kaavan tavoitteet ja keskeiset kysymykset ovat kaupunkikuvallisesti ja
toiminnallisesti korkeatasoinen keskustaympäristö, Vanhan Rauman
maailmanperintöarvojen säilyminen ja tukeminen ottaen huomioon koh-
teen yleismaailmalliset arvot (OUV) siten kuin maailmanperintökomitea
on ne hyväksynyt 2014, yleiskaavan mitoitustavoitteiden toteuttaminen li-
säämällä kaupunkimaista asumista ja kaupan tilaa, linja-autoaseman
toimintojen uudelleenjärjestely, jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden paran-
taminen sekä keskustamaisen ajoneuvoliikenteen kehittäminen, riittävät
pysäköintitilat, alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden kehitystavoitteiden
huomioiminen ja vaiheittaisen toteutuksen mahdollistaminen

Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://www.rauma.fi/node/47280

Ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, että
se on lausunut kaavasta useaan otteeseen eikä sillä ole
asiaan uutta lisättävää. Näin ollen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta toteaa, että sillä ei ole muuta huomautetta-
vaa lausuntoon kuin se, että kaavasuunnittelussa tulee kiin-
nittää huomiota siihen, että suunnittelualueelle on mahdol-
lista toteuttaa julkisen kokoontumisen tiloja, kuten nuorisoti-
loja.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja:
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander
Puh. 02 834 3070
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RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
9.8.2016

Sivu 1(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

196 § Kanalin länsirannan asemakaavan muutos (AK 01-100)

TEKLA 196 § 9.8.2016 RAU/350/10.02.03/2016

Teknisen toimen johtajan po. kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila
9.8.2016:

Kunnallistekniikka

Kunnallistekninen yksikkö ilmoittaa, ettei sillä ole asiassa huomautetta-
vaa.

Liikenteen järjestelyt ja suunnitteluprosessit

Asemakaavaehdotuksen rakentamistapamääräyksissä ohjataan paitsi
rakennusten myös katu-, tori- ja aukiotilojen rakentamista sekä liikenteen
järjestämistä. Kohteen keskeisen sijainnin takia on perusteltua kiinnittää
huomiota julkisten ulkotilojen laatuun. Oikeudellista merkitystä sisältävis-
sä rakentamistapamääräyksissä ei kuitenkaan pidä ohjata niitä prosesse-
ja, joilla katu- yms. suunnitelmia tehdään. Katusuunnitelmien laatimisesta
on olemassa omat säännöksensä.

Liikenteen järjestelyistä on tehty selvitykset ja suunnitelmat. Vuosikym-
menien aikana liikenne saattaa kuitenkin muuttua. Asemakaavaehdotuk-
sen rakentamistapamääräyksissä ei ole syytä sitoa liikennejärjestelyjä.
Riittää, että asemakaavamerkinnöin varataan tilaa ja mahdollisuus liiken-
teen järjestämiseen.

Ehdotuksena on, että liikenneympäristön ja muiden julkisten ulkotilojen
suunnitteluprosesseja ja liikenteen järjestelyjä koskevat kohdat poiste-
taan oikeudellista merkitystä sisältävistä rakentamistapamääräyksistä.
Niiden sisältämät asiat voidaan sen sijaan sisällyttää asemakaavaselos-
tukseen.

Muilta osin kunnallisteknisellä suunnitteluyksiköllä ei ole asemakaavan
muutosehdotuksesta huomautettavaa.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitosten toimintaa säätelee vesihuoltolaki (119/2001). Vesi-
huoltolain mukaisesti vesihuoltolaitosten tehtävänä on ensisijaisesti ve-
den käsittely ja toimittaminen talousvedeksi ja viemäröinti. Vesihuoltolaki
ei nykyisessä muodossaan sisällä sammutusvesiä koskevia määräyksiä
vesihuoltolaitokselle.

Rauman keskustan vesijohtoverkoston mitoitus ei nykymuodossaan
mahdollista sprinklerliittymien rakentamista verkostoon. Suoraan vesijoh-
toverkkoon kytketyn sprinklerjärjestelmän vedentarve saattaa muodostaa
riskin veden toimittamiselle tai verkostoveden laadulle, jos verkoston pai-
kallinen kapasiteetti on liitäntään nähden riittämätön.

Em. syistä Rauman Vesi esittää, että Länsirannan asemakaava-alueen
automaattista sammutusjärjestelmää vaativat kiinteistöt varustetaan
sammutusvesisäiliöillä ja omalla paineenkorotusjärjestelmällä.
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RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
9.8.2016

Sivu 2(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

Ehdotus:  Tekninen lautakunta saattaa kaavoittajan tietoon yllä maini-
tut näkökohdat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsenet Sari Seimelä, Miika Yli-Karro ja Pentti
Vilo sekä varapuheenjohtaja Susanna Ruponen olivat esteellisinä poissa
kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajan klo 16.40 - 16.45.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Lisätietojen antaja:
kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila
puh. 02 834 4638
jaakko.aerila@rauma.fi
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RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
7.6.2016

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

89 § Lausunto, Kanalin Länsiranta (AK 01-100)

YL 89 § 7.6.2016 RAU/350/10.02.03/2016

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 25.5.2016:

Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausuntoa
Kanalin Länsirannan (AK 01-100) asemakaavan muutosluonnoksesta 27.6.2016
mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudes-
saan osoitteessa http://www.rauma.fi/node/47280

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen:

Ehdotus: Ympäristölautakunta toteaa lausuneensa asemakaavaluon-
noksesta jo asian aiemmassa vaiheessa. Enempi lausumi-
nen ei ole tarpeen.

Päätös: Hyväksyttiin.
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27.6.2016 Matti Lehtonen 
                                                                                       
 
                                                                           LAUSUNTO 
                                                                                       
 
Rauman kaupunki 
 
Tekninen virasto, Kaavoitus 
Kanalinranta 3 
26101 Rauma 
 
Länsirannan asemakaavan muutosluonnos. 
                  
                      DNA Oy ( DNA) on tutkinut osaltaan Länsirannan asemakaavan muutosluonnoksesta  
                      ja toteamme seuraavaa: 
 

DNA Oy:llä  ei ole huomauttamista ko. asemakaavan muutosluonnoksen sisältöön. 
 
Alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita, joiden sijainti tulisi huomioida 
varsinkin kaava-aluetta rakennettaessa. (Liite 1 ) 
 
Jos kaava-alueella olevien  DNA:n  omistamien telekaapelien sijaintia ei voida 
säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava reitti.  
 
 
Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista. 

 
                      DNA Oy: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 Oy:n puolesta 
                   
  
 
 

 
 Matti Lehtonen 
 
 
                      Raumalla kesäkuun  27. päivänä 2016  
 
 
                      Voimatel/Johtoverkot/Rakennuttaminen 
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KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100
Kaavaluonnoksesta saatujen mielipiteiden lyhennelmät ja Rauman kaupungin vastineet niihin

Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olon aikana saapui 6 kirjallista mielipidettä.
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MIELIPIDE 1 (Vanha Rauma Yhdistys)

Asemakaava sijaitsee Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä ja siksi suunnittelussa on otettava huomioon
suojavyöhyke ja Vanhan Rauman erityisasema maailmanperintökohteena sekä Vanhan Rauman
kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen.

Vanha Rauma Yhdistys ry. on huolissaan suunnitelman vaikutuksista Vanhan Rauman
maailmanperintöstatuksen säilymiseen, kaupungin asukkaiden asumisviihtyvyyteen ja Vanhan Rauman
elinvoimaisuuteen ja yleisesti kaupunkikuvaan.

Suunnittelun lähtökohtana tulee olla, että alue nähdään suhteessa Vanhaan Raumaan ja muuhun
kaupunkiin. Suunnitelma nykymuodossaan alistaa Vanhan Rauman ja muun osan kaupunkia. Suunnittelu
pitää toteuttaa nykyisen kaupunkikuvan ehdoilla ja lähtökohdista ja sopeuttaa nykytilanteeseen ja tiedossa
olevaan todelliseen tarpeeseen. Esillä oleva suunnitelma toimii niin, että se toteutuessaan kahmaisee muun
pitkäaikaisen myönteisen kehityksen saavutukset.

Maailmanperintöalueen suojavyöhykkeen tarkoituksena on muodostaa kaupunkitilallinen ja -kuvallinen
sekä toiminnallinen suoja Vanhalle Raumalle. Alueelle suunnitellut, tiheästi rakennetut korkeat kerrostalot
ja kauppakeskus tuhoavat suojavyöhykkeen tarkoituksen.

Kaavamuutoksen vaikutukset Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen tulee tarkoin selvittää. Vanhan
Rauman monipuolisen elinvoimaisuuden turvaaminen pitää olla suunnittelun ensisijainen lähtökohta. Esillä
oleva suunnitelma ei tätä tavoitetta toteuta.

Suunniteltu kauppakeskus mahdollistaa liiketilan suuren lisäyksen erikokoiselle liiketoiminnalle. Vanhan
Rauman säilyminen elävänä maailmanperintökohteena edellyttää Vanhan Rauman liikkeiden tukemista
kaavoituksessa. Ylisuuri suunnitelma lisää epävarmuutta Vanhan Rauman erikoisliikkeissä, joiden
elinvoimaisuuden turvaaminen Vanhassa Raumassa on tärkeää.

Kauppaliikkeiden kuoleminen Vanhasta Raumasta merkitsisi, että keskeinen peruste Unescon
maailmanperintökohteen statukselle on vaarassa. Samalla menetetään tärkein matkailuvaltti, joka
vuodesta toiseen tuo Raumalle runsaasti kävijöitä ympäri maailmaa. Suunniteltu kauppakeskus ei
vastaavaan kykene.

Massiivinen rakentaminen alistaa suojellut rakennukset esimerkiksi kaupungintalon, minkä lisäksi Poselli ja
vanha merikoulu (Wännin päiväkoti) ”kutistuvat”. Alueen rakennusten kerroksellisuus heikkenee, mikäli
esimerkiksi linja-autoasema puretaan.

Kaupunkilaisten etu on viihtyisä ja miellyttävä ympäristö, mittakaavaltaan kohtuullinen kaupunkiasuminen
sekä liikenteellinen sujuvuus. Nyt on vaarassa, että kaupunki sitoutuu toteuttamaan kalliita ja väkinäisiä
katu-uudistuksia ja siirtää yleisen pysäköinnin pääosin yksityiseen käyttöön, mikä ei tuo kaupunkilaisille
lisäarvoa.

Vanha Rauma Yhdistys ry. näkee, että joidenkin tahojen taloudelliselle hyödylle ja massiiviselle
rakentamiselle on kaavassa annettu liian suuri arvo Vanhan Rauman arvoon nähden. Suojavyöhykkeellä on
iso rooli turvattaessa Vanhan Rauman säilyminen maailmanperintöstatuksensa mukaisena kokonaisena ja
elävänä vanhana kaupunkina.
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Vanha Rauma Yhdistys ry. ei vastusta kauppakeskusta eikä suunnittelua sinänsä, vaan Rauman oloihin
sopimatonta ylimitoitusta, liikenteellisiä ongelmia ja suunnitelman soveltumattomuutta kaupunkikuvaan.
Yhdistys ei esimerkiksi ymmärrä Tehtaankadun katkaisua.

Vanha Rauman Yhdistys ry:n mielestä nykyinen kortteli- ja katurakenne mahdollistaa asiallisia ratkaisuja,
joiden pohjalta kauppakeskus voidaan toteuttaa Rauman oloihin ja maailmanperintökohteeseen sopivalla
arvokkaalla tavalla.

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat Santasalon ja Ollikaisen laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
maksimimäärä.

Korttelin 258 päämääräyksen mukaan alue on varattu asuin-, liike- ja toimistotiloja varten ja sille saa
sijoittaa hotellin. Lisäksi korttelia koskee määräys mb20%, jolla on rajoitettu myymälä- ja toimistotilojen
määrää. Kaavan jatkotyössä on syytä tarkistaa, että nämä määräykset ovat riittävät eivätkä ne mahdollista
korttelin koko rakennusoikeuden käyttämistä muuhun liikerakentamiseen kuin hotellitoimintaan.

Tuomas Santasalo on kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011-
2015) todennut, että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-
m2. Näin voidaan rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen.
Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.
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Kaupunkien keskustat saattavat muuttua ajan kuluessa ja muutos saattaa vaikuttaa kaupunkikuvaan ja
näköaloihin. Pyrkimyksenä suunnittelussa on, että olemassa olevien olosuhteita ei heikennetä.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin. Rakentamistapamääräykset on sidottu noudatettaviksi erillisellä
kaavamääräyksellä (ek8). Laadullisten määräysten sijoittaminen erilliseen määräysliitteeseen on
kaavateknisesti helpommin toteutettavissa kuin kaavakartalla. Lisäksi erilliseen liitteeseen on mahdollista
lisätä perusteluita ja havainnollistavaa ohjausta määräysten tavoitteista ja tarkoituksesta.

Kaavaan liittyvissä rakentamistapamääräyksissä on todettu muun muassa, että kauppakeskuksen ja Vanhan
Rauman välinen vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelussa ja että
kauppakeskuksen sisäänkäyntien sijoittumisessa tulee huomioida suuntautuminen Vanhaan Raumaan.
Kaavassa on myös osoitettu kauppakeskuksen läpi kulkeva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Rauman kaupungin ja Skanskan välisen sopimuksen mukaan Skanska vastaa havainnemateriaalin
tuottamisesta. Skanska ja Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto ovat todenneet
havainnemateriaalin olevan riittävä.

Piha-alueet suunnitellaan rakennussuunnittelun yhteydessä.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa valmistellaan yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Alueen päälähestymissuunta on kaupunkikehältä eli Luoteisväylältä Tehtaankadulle. Tavoitteena on ohjata
ostoskeskuksen liikenne sekä ylimääräistä läpikulkuliikennettä keskustakehälle, jolloin Kotolankatu ja
Välikatu eivät kuormitu liikaa. Myöskään joukkoliikenne ei kuormita tarpeettomasti Kotolankatua.
Kotolankadun kanssa risteävä Pipanpolku rauhoittaa osaltaan Kotolankadun liikennettä, kun se toteutetaan
laadukkaasti ja turvallisesti korotettuna.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
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on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Muuta

Linja-autoasemasta on laadittu kuntotutkimus, jonka mukaan rakennuksen runko on kohtuullisessa
kunnossa, mutta muilta osin rakennus tulisi peruskorjata täydellisesti. Rakennuksen jatkokäyttöedellytykset
ja taloudellinen yhtälö eivät kuitenkaan tue peruskorjausta. Rauman kaupungin mukaan kaavaratkaisussa ei
tule säilyttää rakennusta.

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset ovat käytössä Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksen valmistelussa siltä osin kun ne ovat valmiit.
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MIELIPIDE 2 (Päivi Luosma)

Nyt esitettävä asemakaavaluonnos on sama kuin aikaisemmin hallinto-oikeudessa kumottu kaava, ja se
sisältää täsmälleen samat ongelmakohdat.

Suunniteltu kauppakeskus on muurimaiselta muodoltaan epäsopiva Vanhan Rauman suojavyöhykkeelle
eristämällä Vanhan Rauman muusta kaupungista. Kauppakeskuksen kokoluokkaa ei ole pystytty
perustelemaan. Vaikka taantuma, kaupan yleinen kehitys ja väestöennusteet Rauman lähikunnissa
muuttuvat, konsultti pyrkii aina pääsemään samaan lopputulokseen, joka olisi jääräpäisesti jälleen
ehdotettu kauppakeskuksen koko.

Purkamalla ennusteet on kuitenkin helppo selvittää, että koko on selkeästi ylimitoitettu todelliseen
tarpeeseen nähden ja kun kaupungin lupausten vastaisesti se sisältää lisäksi kymmeniä pieniä liikkeitä,
vaarantaa se myös Vanhan Rauman erikoisliikkeiden elinmahdollisuudet ja alueen maailmanperintöarvojen
perusteet.

Kauppakeskus katkaisee Tehtaankadun ja aiheuttaa syntyneellä T-risteyksellä liikenneongelmia, joita eivät
kulmien takana kiemurtelevat uudet tielinjat poista. Pysäköintimahdollisuudet on alimitoitettu erityisesti
kerrostalojen osalta, ja se aiheuttaa lisäongelmia, jotka kaupunki siirtää yleisille kaduille.

Kerrostaloalueen rakentamistehokkuus on hallinto-oikeudessa todistettu poikkeukselliseksi ja perusteetta
erityistä hyötyä kolmannelle osapuolelle tuottavana. Kun ns. Tuulensuun korttelin
rakentamistehokkuusluku e=1.50, on nyt haluttu antaa tehokkuudeksi peräti e=2,76. Korkein hallinto-
oikeus on todennut poikkeukselliseksi tehokkuudeksi luvun e=1,65, jota Kanalin Länsirannan kerrostaloalue
ei saisi ylittää.

Tässä tilanteessa tuntuu erikoiselta ja jopa kunnallisen demokratian halventamiselta, että kaupunki ei ole
koskaan edes tehnyt luonnosta vaihtoehdosta, jossa nämä monen mielipiteenantajan jakamat kannat olisi
huomioitu.

VASTINE

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
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pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat Santasalon ja Ollikaisen laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
maksimimäärä.

Tuomas Santasalo on kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -
2015) todennut, että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-
m2. Näin voidaan rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen.
Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa valmistellaan yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana.. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.
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MIELIPIDE 3 (Seppo ja Ulpu Vuorio)

Uusi kauppakeskus on tarpeellinen, mutta rakennuksen kokoa, laajuutta ja massiivisuutta pidämme
kaupunkimme tarpeisiin sekä asukaslisäyksen kehitykseen nähden ylimitoitettuna ja liian suurena. Kaavan
kauppakeskusta tulisi mielestämme pienentää ja suhteuttaa maltillisemman kehityksen mukaan ja jättää
näin vapaata tilaa tuleville sukupolville. Alueelle ehdotetut massiiviset kerrostalot (kortteli 230 viisi
kappaletta ja kortteli 258 kaksi kappaletta, yli 250 asuntoa, tarkoittanee 400–500 asukasta) ovat täysin
ylimitoitetut. Raumalla ei ole ollut eikä ennusteissakaan lähivuosiksikaan mitään suurta kysyntää eikä
tarvetta uusille asunnoille. Mistä ihmeestä tulisivat tai muuttaisivat uudet asukkaat aiottuihin
omistusasuntoihin?

Kaavassa olevaan kortteliin, numero 230, ehdotetaan rakennettavaksi todella pienelle tontille viisi
kerrostaloa, joiden keskelle jäisi betonikannellinen, kuilumainen syvä ”sumppu” sisäpiha, johon ei mahdu
eikä voi istuttaa edes puita eikä pensaita pehmentämään betonirakennusten julkisivua. Asumismukavuus ja
viihtyvyys eivät täytä ehdotuksessa Raumalla omaksuttua rauhallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Täällä
halutaan kerrostaloissakin asua väljemmin ja erityisesti viihtyä ulkona puiden, istutusten ja vapaasti
auringon valaisevissa tilavissa pihaympäristöissä. Asumismukavuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi tulee
ehdottomasti huomioida seuraavat toimenpiteet ja siten lisätä ihmisten kiinnostusta hankkia keskustasta
kerrostaloasunto:

- pihoille pitää varata tilaa lasten leikkipaikoille ja näin huomioida lapsiperheiden tarpeet
- ikääntyville ja liikuntarajoitteisille aikuisasukkaille osoittaa oleskelutilaa
- kerrostalojen määrää ja kokoa tulee vähentää
- kerrostalojen räystäskorkeus tulee rajoittaa korkeintaan samaksi kuin Nortamonkadun ja

Tallikedonkadun kulmassa oleva IV-kerroksinen kerrostalo. Oheen liitämme havaintopiirroksen
katsottuna Nortamonkadulta K- Citymarkettiin päin. Siinä havainnollistuu konkreettisesti miten
esitetyt ylikorkeat kerrostalot aiheuttavat epämiellyttävän, kaikuvan kuilun Nortamonkadulle
ikävine näkymä-, saaste- ja meluhaittoineen! Tällaisten ”tornitalojen” (talojen korkeus yli 30
metriä!) kerrostalolähiötä ei pidä rakentaa aivan matalan ja idyllisen Vanhan Rauman kupeeseen.

Sama koskee myös korttelia no 258, johon on esitetty kaksi erillistä kerrostaloa. Talojen räystäskorkeus
tulee rajoittaa maksimissaan noin 17 metriin. Näin vältetään liiallista kuilumaisuutta ja ahtauden tuntua
kyseisellä paikalla. Kaavaan ehdotettujen talojen korkeus voisi olla Tehtaankadun puolella olevan (As. Oy
Tarvonsaarenpuisto) mukainen eli räystäskorkeudeltaan samankorkuinen eikä poiketa korkeudeltaan.
Ehdotamme edelleen, että tämä kortteli no 258 varataan ahtauden ja pienuuden takia vain
asuinkerrostalon (AK) kortteliksi ja poistetaan mahdollisuus sijoittaa myös kortteliin hotellia (AL4).

Ennen päätöksiä on varmistettava huoltoliikenteen ja varsinkin pelastusajoneuvojen mahtuminen jo
olevalle Ajurinkatu 3:ssa olevalle taloyhtiön kiinteistölle. Tästä ei ole annettu varmistavaa tietoa
aikaisemmin. Kuvista ja mitoituksesta tulee vahva epäilys, että nykyiset pelastuslaitosten tikasautojen
kääntösäteet ovat niin suuria, etteivät autot hätätilanteissa pääse todellisuudessa toimittamaan
tehtäväänsä turvallisesti. Ajurinkadulle on jätettävä riittävästi leveyttä pelastusajoneuvoille.

Miten kaavassa on varmistettu ja otettu huomioon katujen (Tehtaankatu, Kotolankatu, Nortamonkatu ja
Ajurinkatu) risteyksien liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Valo-ohjausta on suunniteltu lisättäväksi
Luoteisväylän ja Tehtaankadun risteykseen sekä kevyelle liikenteelle Luoteisväylän ja Ajurinkadun
risteykseen. Säilyykö muiden risteyksien ajojärjestys normaalina vai asetetaanko jollekin kadulle lisäksi
liikennemerkein etuajo-oikeus? Säilyykö Ajurinkatu yleisenä, tasavertaisena katuna vai muuttuuko se ns.
pihakaduksi? Näihin kysymyksiin tulee hankkia ratkaisut ennen kaavan hyväksymistä. Myös uusien talojen
parkkitiloista meno- ja poistumistie on mielestämme ahdas ja tulee aiheuttamaan vaaratilanteita.
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Ehdottoman hyvänä ajatuksena pidetään suunnittelussa ja rakentamisessa jo tässä vaiheessa ottaa
huomioon ja lisätä ehdotukseen ns. katulämmitys. Minimitarpeena olisi ainakin kaikkien kevyenliikenteen
väylien ja jalankulkuteiden lämmitys kaavan alueella, tai jopa vaihtoehtoisena kaikkien teiden, katujen ja
ulkoalueiden sekä tietenkin varsinaisen keskuksen eli ns. Tarvontorin lämmitys.

Hyväksyttäväksi tulevaan kaavaan asuinkorttelien 230 ja 258 autopaikkojen määrän tulee olla samojen
ehtojen mukainen kuin tämän alueen muissakin asuinkortteleissa eli autopaikka 1ap/70m2 tai 1ap/asunto.
Ehdotettu 1ap/100m2 on aivan liian vähän asukkaiden autoille ja kuormittaa turhaan lähistöllä olevia muita
yleisiä pysäköintialueita. Millä perusteella poiketaan lähialueella ja muualla Raumalla käytössä olevasta
pysäköintinormi arvosta (1ap/100m2) tässä kaavaehdotuksessa asuintalojen kohdalla?

Kaavasuunnittelijalta tulee ennen päätöksiä vaatia kolmiulotteinen havainnekuva ja visualisointipiirustus
asuinkerrostalojen todellisista korkeuksista, jotta kaavan lopulliset päättäjät saisivat konkreettisen ja aidon
käsityksen muodostuneista ”kuiluista” ja talojen korkeussuhteista (katso liitteenä olevaa ”piirrosmallia”)
Nortamonkadulla, Karjalankadulla, Tehtaankadulla sekä korttelien 230 ja 258 sisäpihoista. Esityksessä voisi
samalla havainnollistaa auringon valon pääsyn sekä varjojen vaikutuksen alueelle. Tämä siksi, ettei
nykyisten päättäjien tarvitsisi jälkeenpäin katua ja menettää kasvojaan, kuten monet senaikaiset päättäjät,
kun käsiteltävällä alueella ollut arvokas lyseokiinteistö purettiin ja paikalle rakennettiin nyt purettavaksi
tulevat rakennukset.

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat Santasalon ja Ollikaisen laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
maksimimäärä.

Korttelin 258 päämääräyksen mukaan alue on varattu asuin-, liike- ja toimistotiloja varten ja sille saa
sijoittaa hotellin. Korttelin sijainti kaupungin ydinkeskustassa on hotellitoiminnan kannalta hyvä. Kaava
mahdollistaa korttelin toteuttamisen myös kokonaan asumisena.

Tuomas Santasalo on kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -
2015) todennut, että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-
m2. Näin voidaan rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen.
Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
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tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Kaupunkien keskustat saattavat muuttua ajan kuluessa ja muutos saattaa vaikuttaa kaupunkikuvaan ja
näköaloihin. Pyrkimyksenä suunnittelussa on, että olemassa olevien olosuhteita ei heikennetä.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Asuntojen lisätarve perustuu asumisväljyyden kasvuun ja asuntokuntien koon pienenemiseen. Yleiskaava
2025 luonnoksessa on tavoitteeksi asetettu varata uusia asuntoja 4500 asukkaalle, joista asemakaava-
alueen kaupunkimaisille alueille tulisi osoittaa asuinpinta-alaa 2000 uudelle asukkaalle.

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin.

Kaavaan liittyvissä rakentamistapamääräyksissä on todettu muun muassa, että kauppakeskuksen ja Vanhan
Rauman välinen vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelussa ja että
kauppakeskuksen sisäänkäyntien sijoittumisessa tulee huomioida suuntautuminen Vanhaan Raumaan.
Kaavassa on myös osoitettu kauppakeskuksen läpi kulkeva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Rauman kaupungin ja Skanskan välisen sopimuksen mukaan Skanska vastaa havainnemateriaalin
tuottamisesta. Skanska ja Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto ovat todenneet
havainnemateriaalin olevan riittävä.

Piha-alueet suunnitellaan rakennussuunnittelun yhteydessä.

Liikenne ja pysäköinti
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Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa valmistellaan yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Alueen päälähestymissuunta on kaupunkikehältä eli Luoteisväylältä Tehtaankadulle. Tavoitteena on ohjata
ostoskeskuksen liikenne sekä ylimääräistä läpikulkuliikennettä keskustakehälle, jolloin Kotolankatu ja
Välikatu eivät kuormitu liikaa. Myöskään joukkoliikenne ei kuormita tarpeettomasti Kotolankatua.
Kotolankadun kanssa risteävä Pipanpolku rauhoittaa osaltaan Kotolankadun liikennettä, kun se toteutetaan
laadukkaasti ja turvallisesti korotettuna.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Kaavassa on varattu riittävästi tilaa toteuttaa mitoitusnormien mukaiset toimivat ajorampit
asuinkortteleiden pysäköintiin. Toteuttamisesta vastaa rakennuttaja.

Muuta

Katulämmityksen rakentamista arvioidaan tarkemman rakennussuunnittelun ja katusuunnittelun
yhteydessä.

Pelastusviranomaisten kanssa on käyty läpi kaavamateriaali. Mielipide annetaan tiedoksi
pelastusviranomaiselle.
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MIELIPIDE 4 (As Oy Rauman Ajurinkatu 3 hallitus)

Rakentamisen määrä
Kaava-alue on tällä hetkellä väljästi rakennettu, mutta uuden kaavan toteutuessa suunnitellusti siirrytään
väljyydestä toiseen äärimmäisyyteen ja vähän vielä senkin yli. Kauppakeskuksen ja kerrostalojen isot
massat tekevät alueesta liian täyteen rakennetun. Jo olemassa olevaa rakennuskantaa ei ole huomioitu
riittävästi uusien rakennusten koossa ja sijoittelussa. Esimerkiksi alueen uusin kerrostalo Ajurinkatu 3 on
rakennettu siten, että talon jokaisella ulkoseinällä on oleskeluparvekkeita ja suuria ns. maisemaikkunoita.
Asukkaiden asumisviihtyvyys kärsii, jos uudet talot rakennetaan liian ahtaasti ja/tai liian lähelle alueella jo
olemassa olevia taloja.

Rakennusten korkeuksista
Rakennusten korkeuksissa ei ole huomioitu riittävästi alueella jo olevien talojen korkeuksia. Uusimpien
alueelle rakennettujen kerrostalojen (Tarvonsaarenpuisto 5 ja Ajurinkatu 3) räystäskorkeudet määriteltiin
aikanaan hyvinkin tarkasti ympärillä olevien rakennusten korkeudet huomioiden. Nyt alueelle
suunnitellut/rakennettavat talot ylittävät jopa alueella olevien korkeimpien Tuulensuun talojen korkeudet,
puhumattakaan muiden olemassa olevien talojen korkeuksista. Esimerkiksi Ajurinkatu 3 korkeus on talojen
eteläpäästä 17,85m ja sitä lähimpänä oleva kortteliin 258 rakennettava liike- ja asuintalon suunniteltu
korkeus on 21,90m. Talon pohjoispää kohoaa 20,85m korkeuteen ja sitä lähimmäksi suunnitellun korttelin
230 kerrostalojen korkeudet vaihtelevat 27,40 - 24,40 metrin korkuisina.

Liikennejärjestelyistä
Taloyhtiöitä huolettaa nykyisen Tehtaankadun läpiajoliikenteen Nortamonkadulle siirtyvän uudelle
Kotolankadulle. Liikennettä lisää myös alueen ”sisälle” rakennettavan liikennekeskus jättöalueineen.
Millaisilla liikennejärjestelyillä aiotaan Kotonlankadusta tehdä alueen asukkaille mahdollisimman
turvallinen ja pihakatumainen kotikatu? Lisäksi Ajurinkatu 3 taloyhtiötä huolettaa Ajurinkadun uudet
ahtaammat liikennejärjestelyt taloyhtiön pihan sisäänajon kohdalla.

Alueen pysäköintimitoitus
Pysäköintimitoitus on liian pieni alueen asunto- ja liiketiloihin nähden. Tämä aiheuttaa todennäköisesti
painetta katuvarsipysäköintiin. Lisäksi kauppakeskuksen ja CKP -korttelin P-kannet nostavat ko.
rakennusten korkeudet liian korkeiksi. Pysäköintimahdollisuutta maan alle on lisättävä.

VASTINE

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Kaupunkien keskustat saattavat muuttua ajan kuluessa ja muutos saattaa vaikuttaa kaupunkikuvaan ja
näköaloihin. Pyrkimyksenä suunnittelussa on, että olemassa olevien olosuhteita ei heikennetä.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta

LIITE 8

AK 01-100



17.8.2016

13

toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa valmistellaan yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Ajurinkatu toteutetaan pihakatumaisena ratkaisuna.
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MIELIPIDE 5 (Kiinteistö Oy Naula)

Kaavamuutosehdotus kortteliin 258 on rakennuskorkeuden ja kerrosluvun osalta kohtuuton verrattuna
korttelin 231 8 m:n räystäskorkeuteen. Voimassa olevassa kaavassa räystäskorkeudet kortteleissa 258 ja
231 ovat samat, mutta valmisteilla olevan kaavan mukaan räystäskorkeuksiin tulisi yli 10 m:n ero.

Korttelin 258 kerrosluku on voimassa olevan asemakaavan mukaan II3/4 ja rakennusoikeus 1500m2.
Kaavaehdotuksessa korttelin 258 kerrosluku on V ja rakennusoikeus 5400m2.

Korttelin 231 kerrosluku on II2/3 ja rakennusoikeus e=1 (~1000m2).
Korttelin 257 kerrosluku on IIIu3/4 ja rakennusoikeus 1700m2.

Suuri eriarvoisuus olisi havaittavissa helposti jos luonnosteltaisiin kaupunkinäkymä Tehtaankadulta ja
Luoteisväylältä liitteenä olevaan kaavaotteeseen merkityistä suunnista.

Rakennusten korkeuserot/kontrastit ovat kohtuuttomia kortteleita 231 ja 258 verrattaessa toisiinsa.

Eriarvoisuus vaikuttaa alentavasti tontin 194 arvoon korttelissa 231. Korkeaksi suunnitellun korttelin
yläkerroksista on suora näköyhteys tontin 194 piha-alueelle.

Kirjallisesta pyynnöstämme huolimatta emme ole saaneet järjestetyksi neuvottelua kaavoitusosaston
kanssa näkemyseron ratkaisemiseksi.

VASTINE

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Kaupunkien keskustat saattavat muuttua ajan kuluessa ja muutos saattaa vaikuttaa kaupunkikuvaan ja
näköaloihin. Pyrkimyksenä suunnittelussa on, että olemassa olevien olosuhteita ei heikennetä.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Rauman kaupungin ja Skanskan välisen sopimuksen mukaan Skanska vastaa havainnemateriaalin
tuottamisesta. Skanska ja Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto ovat todenneet
havainnemateriaalin olevan riittävä.
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MIELIPIDE 6 (Jukka Koivula)

Asemakaavan muutosalue sijaitsee kokonaan UNESCO:n maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä. Suomi
on sitoutunut maailmanperintösopimukseen (SopS19/1987). Sopimuksen ja asetuksen 364/1987
perusteella on määritelty mm. suojavyöhyke maailmanperintöalueille. Vanhan Rauman
maailmanperintöstatus perustuu paljolti siihen, että alueella on säilynyt vilkas erikoisliiketoiminta. Tässä
suhteessa se on poikkeuksellinen Pohjois-Euroopan puukaupunkien joukossa. Suojavyöhyke on kirjattu
voimassa olevaan, vahvistettuun osayleiskaavaan ja on siten velvoittava. Kaavamuutoksen luonnoksen
asemakaavamääräykseen on kirjattu, että ”alueen rakennus- ja liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on
otettava huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen”.

Kaavasuunnitelma ei täytä MRL 5 § 3. kohdan tavoitteita ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen
vaalimisesta, MRL 50 §:ssä mainittuja paikallisten olosuhteiden ja kaupunki- ja maisemakuvan
huomioonottamista eikä noudata Suomen hyväksymän maailmanperintösopimuksen tavoitteita.

Kaavamuutoksen sisältämä suuri liike- ja kerrostalorakentamisoikeus, rakentamisen mittakaava ja ratkaisut
ovat ristiriidassa em. asemakaavamääräyksen kanssa. Jo pelkästään liiketilojen osuus kauppakeskuksen
ensimmäisen vaiheen kokonaiskerrosalasta 16500 + 3350 + 3650 + 2300 + 7440 krsm2 on huomattavasti
suurempi kuin Vanhan Rauman liiketilojen koko määrä. Tämän lisäksi laajennukseen saisi vuonna 2025
rakentaa 2500 krsm2 liiketilaa. Tämä on vastoin tasapuolista kohtelua ja merkitsee rajallisen ostovoiman
alueella ylivoimaista kilpailuasemaa kauppakeskukselle.

Kaavamuutoksen selostuksessa (s. 52) mainitaan: ”Vanha Rauma koostuu muusta keskustasta poiketen
pääosin pienistä puurakennuksista, mikä asettaa liiketiloille rajoitteita. Vanhan Rauman liiketiloja ei voi
muuttaa ja uudistaa samaan tapaan kuin muualla keskustassa ja uusia liiketiloja sinne ei pysty
rakentamaan. Vanhalla Raumalla ei ole samanlaisia keinoja kilpailla kuin kauppakeskuksella.” Edelleen (s.
52): ”Heilahtelut kaupan tilanteessa aiheuttavat kuitenkin suuria painoita Vanjan Rauman alueella muuttaa
väliaikaisesti tai pysyvästi nykyisiä liiketiloja muuhun käyttöön. Tämän kaltaiset muutokset vaikuttavat
oleellisesti alueen rakennusten autenttisuuden ja historiallisen kerroksellisuuden
säilyttämismahdollisuuksiin.”

Autenttisuus on kirjattu UNESCO:n maailmanperintökohteiden ominaisuuksien joukkoon. Museovirasto
kertoi esittävänsä samansisältöisen kaavamuutoksen valituksessa kaavamuutoksesta raportointia
UNESCO:n maailmanperintökomitealle. Suomen ICOMOS on kääntynyt samassa tarkoituksessa
kansainvälisen ICOMOS:in puoleen.

Museoviraston merkittävä valitus pitäisi kaavan palauttamisen jälkeen ottaa vakavasti huomioon ja
muuttaa kaavan sisältöä kaupunkikuvallisesti paremmaksi ja toimintojen osalta kevyemmäksi.

Jo nyt kaupunki on menettänyt mainettaan arrogantista suhtautumisesta Vanhaan Raumaan. Ylimittaisen
kaavasuunnitelman jääräpäinen jatkaminen muodostaisi suuren uhan korvaamattomille
maailmanperintöarvoille.

Edellä jo itse kaava-asiakirjoista selviää tavoitteiden, asemakaavan sisällön ja huomioon otettavan Vanhan
Rauman erityisaseman ristiriidat. Kaavan muutosluonnoksen viitesuunnitelmiin sisältyvä alueen
leikkauspiirustus kertoo karulla tavalla rakentamisen mittakaavasta.

Kaavamuutoksessa ei oteta huomion myöskään vieressä olevia suojeltuja rakennuksia. Rakentamisen
mittakaava alistaa lähiympäristön. Valtakadulla Kanalin toisella puolella sijaitsevat lähimmät Vanhan
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Rauman maailmanperintöalueeseen kuuluvat rakennukset, vanhin merikoulu (Wännin päiväkoti) ja ent.
rukoushuone (Poselli).

Kaavaselostuksissa on aiemmin todettu kaupallisiin selvityksiin viitaten, että liiketilan tarvelaskelmiin liittyy
lukuisia epävarmuuksia. Kaupalliset ennusteet perustuvat vanhaan tietoon. Perusteet ja ennusteet ovat
ratkaisevalla tavalla muuttuneet paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti.

Keskeneräiset kaavat, yleiskaava ja osayleiskaava tulisi saattaa hyväksyttäväksi, ennen kuin näin oleellisesta
hankkeesta päätetään detaljikaavatasolla.

Ennusteet ja kaupalliset selvitykset tähtäävät ylimittaiseen kauppakeskukseen

Kaupallisia selvityksiä on laadittu useaan otteeseen. Kaupallinen vaikutusalue (esim. Säkylään ja Laitilaan
asti) on vanhentunut ja sitä on tulkittu aivan liian laajana. Tavoitesisältönä on imeä erikoiskauppa pois
ympäröivistä kunnista. Ennusteet osoittavat tarkastelualueella negatiivista väestökehitystä ja Raumalla
vanhenevaa väestöä, joka tarvitsisi lähipalveluja, ei ensisijaisesti kauppakeskuksia. Kulutus on vähentynyt
usean vuoden aikana ja ostovoimaennusteet ovat erittäin varovaiset. Lisäksi todetaan, että Raumalla on jo
erikoiskaupan myymälöitä paljon ja monipuolisesti. Erikoiskaupan ja palveluiden kauppaneliöitä
arvioitaessa ei esillä kahdet luvut. ”Perinteisen kasvuennusteen” voi tulkita olevan ylimitoitettu, koska em.
perusteet esittävät olematonta kasvua tai miinusta. Yleiskaavan kasvuennusteet esittävät WSP:n
selvityksen mukaan jopa enimmillään keskustaan 24000 krsm2 erikoiskaupan ja palveluiden tilaa!
Luotettavimpia lukuja on ”hitaan kasvun” ennusteet, jotka lupaavat keskustaan 2600-5200 neliötä
erikoiskauppaa ja palveluita v. 2015-2025. Vaihteluvälit ovat näissäkin hyvin suuret.

Kaupallisissa selvityksissä pidetään esillä kaavan muutosluonnoksen mukaista kauppakeskussuunnitelmaa
ja todistetaan sen olevan oikean kokoinen. Yleiskaavaennusteiden roimaa ylimitoitusta pidetään aivan
normaalina. Lisäksi esitetään harhaanjohtavasti, että liikeneliöitä ei tule kovin paljon, koska osa menee
nykyisten kauppakeskusten neliöiden korvaamiseen (8500 m2). Kuitenkin nämä liiketilat ovat loppuneet tai
muuttaneet toisiin tiloihin. Jäljellä ei ole kuin tilapäistiloissa oleva Jätti-rätti. Ei ole tarvittu liiketiloja, vaikka
entisen Sokoksen ikkunoissa on ollut pitkään ilmoitus runsaista vuokrattavista tiloista.

Kaupalliset ennusteet kyllä antavat osin realistisen kuvan lopputilanteesta. SP:n kaaviossa s. 36 ja 38-39
selviää, että Vanhan Rauman liiketoiminta kalpenee kauppakeskuksen tullessa ja tekstissä annetaan kuva
nykyisen erikoiskaupan muuntumisesta palvelupainotteisemmaksi.

Kaavasuunnitelma ei täytä MRL 5 § 2. ja 8. kohtien tavoitteita taloudellisuudesta eikä ota huomioon MRL
50 §:n tarkoittamaa olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämistä.

Kaavamuutos ei säästä eikä ota huomioon nykyistä rakennettua ympäristöä ja toimintoja. Uuden tieltä
purettaisiin kaksi korjattavissa ja muutettavissa olevaa kauppakeskusta ja linja-autoasema. Linja-autoasema
on lisäksi inventoitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi (kaavan liitteet). Lisäksi rakennettu katuverkosto
muuttuisi.

Skanska edellyttää ylisuurta kauppakeskusta ja kerrostalorakentamista, jotta kulut purkamisesta voitaisiin
kattaa ja tehdä sen lisäksi spekulatiivista rakentamista. Kaupunki myisi edullisesti rakennusoikeutta ja tekisi
vielä uusittavan kunnallistekniikan.

Liikenneympäristö huonosti suunniteltu
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Kaavamuutoksessa on katkaistu kauppakeskuksen ylisuuren rakentamisen vuoksi keskeinen keskustan katu
Tehtaankatu. Tämä on johtanut keinotekoiseen katuyhteyteen (Kotolankatu) ja Tehtaankadun liittämiseen
Välikatuun.

Kaavahankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2013 suunnitelmissa oli vielä matkakeskuksen toteuttaminen.
Matkakeskukseen olisi kuulunut kauko- ja paikallisliikenteen terminaali, taksiasema sekä saattoliikenteen ja
matkahuollon pysäköinnit. Myöhemmin on suunniteltu poistettavaksi linja-autoasema alueineen, johon
nämä toiminnot sopisivat luontevasti. Matkakeskus on tilapäisesti unohdettu (kts. myöh. kohta
Osayleiskaava). Linja-autoaseman säilyttämisedellytyksiä tutkittiin vaihtoehdoissa vain pintapuolisesti.

Kaukoliikenteen terminaali on suunnitelmassa ahdettu kauppakeskuksen toisen kerroksen alle äärimmäisen
pieneen, toimimattomaan ja liikenneturvallisuuden kannalta vaaralliseen loukkoon, jossa on vain
peruutuspaikkoja. Joukkoliikenteelle ei ole varattu mitään kehittämismahdollisuuksia.

Kauppakeskusta kiertäville kapeille ja mutkaisille takakaduille tulisi kaukobussiliikenne, lähibussiliikenne,
saattoliikenne, taksit, kauppakeskuksen koko asiakasliikenne, kauppakeskuksen kahden huoltopihan
kuorma-autoliikenne (peruuttaen), nykyisten ja rakennettavien asuntokortteleiden liikenne sekä jalankulku-
ja pyöräliikenne. Kuvaavaa on, että kaavaratkaisusta johtuen kaukoliikenteen ”terminaalin” bussit
liittyisivät muuhun liikenteeseen kadun kulmassa, jossa ei ole kunnon näkyvyyttä. Samoin paikallisliikenteen
pysäkki on ahtaasti huoltopihan ja kaukoliikenteen oviaukkojen välissä! Kauppakeskuksen koko
pysäköintiliikenne johdettaisiin kahden kauppakeskuskerroksen päälle ramppeja pitkin kadun kulmasta
äkkinäisellä tiukalla mutkalla ja tässä ympäristössä on vielä kauppakeskuksen yksi pääsisäänkäynti.

Mainittuja huoltopihoja tai ramppiratkaisuja ei voida tässä suunnitelmassa tosiaankaan toteuttaa, koska
rakennuksen muiden sivujen kaavaratkaisut estävät vaihtoehdot. Siksi kysymys ei ole pelkästään huonosta
viitesuunnitelmasta (joka ei ole varsinaisesti kaava-asia), vaan kaavamuutoksen pakottamasta
toimimattomasta ja vaarallisesta liikenneympäristöstä.

Se lisäksi, että rakennus katkaisee normaalin ja luontevan itä-länsisuuntaisen liikenne- ja kävely-yhteyden,
koko kaupungin keskeinen kevyenliikenteen raitti (Pipanpolku, joka yhteys on määritelty myös
osayleiskaavassa) joutuisi risteämään edellä mainitun Kotolankadun kanssa vaarallisessa umpikortteleiden
kulmassa. Kerrostalokorttelin 230 koko pysäköintiliikenne nousisi suoraan kellaritasolta samalle kadulle,
samoin pysäköintiliikenne korttelin 265 luolasta.

Kaavaluonnoksessa nykyiselle yleiselle pysäköintialueelle on sijoitettu kortteli 265. Se poistaa sekä
voimassa olevan kaavan mukaisen tärkeän yleisen pysäköintialueen ja tasopysäköintimahdollisuuden, joka
on kehäväylien tuntumassa. Kaavatavoitteissa esitetään, että ympäristössä on riittävästi pysäköintipaikkoja.
Niitä tarvitaan sekä muuta keskustaa että Vanhaa Raumaa varten. Korvaava LPY -alue on ahdas ja väärällä
puolella Kotolankatua. Sen kapasiteetti ei riitä edes rasitepaikkoihin ja liityntäpaikkoihin.
Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavasuunnittelun kuluessa on väljennetty pysäköintinormeja.
Selostuksen tekstit kuvaavat selvästi, miten autopaikoista on pulaa. Suunnitelmassa ei ole varattu riittävää
määrää pysäköintipaikkoja yleiselle pysäköinnille eikä asukkaiden pysäköinnille. Katujen varsille jäisi ani
harvoja pysäköintipaikkoja.

Liikenteen ja pysäköinnin virheet liittyvät silläkin tavalla Vanhan Rauman suojeluarvojen laiminlyöntiin, että
kaupungin taksiasema on tällä hetkellä yleisellä pysäköintialueella Savilankadulla, joka tarvittaisiin kaavan
osoittamaan tarkoitukseen Vanhan Rauman hyväksi. Lisäksi paikallisbussiterminaali sijaitsee Savilankadun
osalla paikalla, jossa riittäisi vain bussipysäkki. Tämä katualue voitaisiin varata Vanhan Rauman viereisiksi
pysäköintipaikoiksi ja siten parannettaisiin Vanhan Rauman vetovoimaa ja kevennettäisiin alueelle ajavaa
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turhaa liikennettä. Aikaisemmista käsittelyasiakirjoista selviää apulaiskaupunginjohtajan ilmoittaneen, että
taksiasemaa ei siirretä (matkakeskukseen) – tämä ilman perusteluja.

Kauppakeskuksen kaikki pysäköintipaikat on sijoitettu viitesuunnitelmien mukaan kauppakeskuksen kahden
kauppakerroksen päälle korkealle. Ajoramppi voidaan edelleen sijoittaa käytännössä vain Tehtaankadun
mutkaan. Viereisen korttelin 265 kattopysäköintiin neljännen kerroksen päälle ajettaisiin siltaa pitkin
kauppakeskuksen katolta. Ratkaisu on järjetön, väkinäinen ja toimimaton. Lisäksi korttelin 265
pysäköintiratkaisu tekisi käytännössäkin mahdottomaksi järjestää kortteliin minkäänlaista pihaa tai ulko-
oleskelutilaa, vaikka kaava sallii asumisen CKP -kortteliin.

Kauppakeskukseen pitäisi mutkitella esim. idästä Karjalankadulta neljän risteyksen kautta ja itse
pysäköintitasot ovat rakennuksen muodostakin johtuen aivan sokkeloiset. Matkaa rampin alaosasta
viimeiselle pysäköintipaikalle kertyy melkein 500 metrin matka. Ptsäköintialue on jo pelkästään
paloturvallisuuden vuoksi kattotasanteilla liikekerrosten yläpuolella vaarallinen. Pelastustoimet ovat
tikasautojen ja mutkaisen rampin varassa.

Pysäköintiratkaisu tarkoittaa myös sitä, että kauppakeskuksen ja sen viereisen CKP -korttelin viimeinen
pysäköintitaso on viereisten kerrostalojen 5. kerroksen korkeudella maisemana ja siten rakentaminen on
MRL 5§:n toimivuutta ja hyvää rakentamista tarkoittavien tavoitteiden vastaista. On huomautettava, että
pohjaveden korkea asema tekee käytännössä hankalaksi kellaripysäköinnin alueella, ja siten kaavan sallima
kellaripysäköinti ei käytännössä ole vaihtoehto.

Kaavasuunnitelma ei täytä MRL 5 § 11. kohdan tavoitteita, joka koskee liikenteen tarkoituksen mukaista
järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.

Kaavaratkaisun heikkoudet ja liikenteen pulmat johtuvat ylimitoitetusta kauppakeskuksesta ja ylipäänsä
liian ahneesta kaavamuutoksesta. Aiemmista selostuksista käy ilmi, että Skanska ja osuuskauppa ovat olleet
tiiviisti mukana kaavatyön ohjauksessa. Tämä ohjaus ja MRL 5 §:ssä mainittujen suunnittelutavoitteiden
laiminlyönti on johtanut kaavaratkaisun toimimattomuuteen ja vaaralliseen liikenneympäristöön.
Aikaisemmat liikennesuunnittelijan arviot siedettävistä jonoista liittymissä ja hankalan katuverkoston
perustelut vaikuttavat tässä yhteydessä selittelyiltä. Liikennesuunnitelma ja mallinnetut liikennemäärät
eivät ole luotettavia. Keskustan osayleiskaavan sisältyvät liikenneselvitykset ovat kesken.

Nykyisen kortteli- ja alueliikenteen ja ajoyhteyksien säilyttäminen olisi selvästi parempi lähtökohta kuin
kaavassa esitetty. Yleispiirteisemmän kaavan yhteydessä tulisi tutkia sekä kaupallisten palveluiden mitoitus
että tehdä liikennesuunnitelma, joka käsittäisi koko keskustan. Sen jälkeen olisi mahdollisuus vasta tehdä
perusteltu detaljikaava.

Kerrosalan määrittely ei vastaa kaavamääräysten selkeystavoitetta

Kaavamääräysten tulee olla yksiselitteisiä, rakentamiseen liittyviä. ”Kikkailu” kerrosaloilla kuten
museoviraston lausunnossa on aiemmin mainittu, palvelee vain sitä, että hyväksymisvaiheessa kaavan suuri
kerrosalamäärä on näyttäytynyt siedettävämmältä.

Rakennuksen kerrosalan jakaminen osiin (rajoitus liiketiloille 16500 krsm2 ja erikseen käytävä-, aula- ja
porrashuonetiloille 3350 krsm2) ei ole valvottavissa. Liiketilojen liittyminen liukuovilla ympäristöön ja
kahviloiden ja erilaisten myyntipisteiden sijoittuminen käytäväalueille basaarimaisesti on normaalia
kauppakeskuksissa. Tämä tekee asemakaavamääräykseen perustuvan rakentamisen valvonnan
mahdottomaksi.

LIITE 8

AK 01-100



17.8.2016

19

Kaupallisissa selvityksissä on rajattu pienten liikkeiden määrä 1000 m2:iin. Tästä ei ole välitetty
suunnitelmissa. Pienten liiketilojen rajaaminen on mahdotonta (kaavamääräyksissä alle 200 m2

myymälöiden enimmäispinta-ala 2010). Liikkeet voivat muodostaa osuuskuntia ja muita yhtymiä liiketilojen
sisälle. Viitesuunnitelmissa onkin esim. liiketila liike jaettu osiin a, b, c. Kevyiden liukulasien ja kalusteiden
avulla voidaan muodostaa minkälaisia liikkeitä tahansa ja lisäksi sijoittaa pieniä liikepisteitä käytäville.
Viitesuunnitelmien mukaan alle 300 m2:n liiketiloja on esitetty valtaosa. Nämä kaikki kilpailevat Vanhan
Rauman liiketilojen kanssa. Kaavamääräyksissä esitetyllä tavalla rajaamalla ei voida vaikuttaa, etteikö
kauppakeskus nitistä Vanhan Rauman liikkeitä. Tämän estämistä on kuitenkin pidetty tavoitteissa tärkeänä.

CKP -kortteliin 265 voi sijoittaa vuoden 2025 jälkeen 2500 krsm2 liiketiloja, joita ei koske edellä mainittu
pienliikerajoitus. Tämä määrä olisi vielä suurempi kuin ensimmäisen vaiheen kauppakeskuksen sallittavien
pienliikkeiden pinta-ala.

Tavoitteiden, kaavamääräysten ja rakentamisen ristiriita

Kaavamääräysten, selostuksen ja viitesuunnitelmien mukaan kaavamuutoksen tarkoituksena on
vähittäiskaupan suuryksikön ja tarkemmin suuren kauppakeskuksen rakentaminen.

Selostuksessa ja rakentamistapamääräyksissä tarkoitettu rakennuksen ympäristöön ja Vanhaan Raumaan
antaa harhaanjohtavan kuvan. Tätä avautumista on pidetty kaavassa keskeisenä tavoitteena. Kuitenkin
kauppakeskukset aukeavat määritelmänsä mukaan käytäville tai keskusaukiolle sisäänpäin
(Kauppakeskusyhdistys, kaupallisen keskusten määritelmät). Mm. Skanska on huomauttanut, ettei
sisätilaratkaisuja pidä rajata.

Viitesuunnitelmissa on esitetty laajoja ikkunapintoja erityisesti ensimmäiseen kerrokseen, mutta myös
toiseen kerrokseen. Perspektiivikuvissa annetaan ymmärtää, että liikkeet avautuisivat esim. Kanalin rantaan
ja jalkakäytävillä on päivävarjojen alla istuskelevia asiakkaita. Kaavan rakentamismääräyksissä esitetään
vaihtoehtona jopa sitä, että käytävä olisi Kanalin puolella, joka on toteutumaton, naiivi toivomus. Nämä
osoittavat, että kaavoituksen ja todellisen rakennushankkeen välillä on ristiriita. Kaavamuutoksen
hyväksymiseen tähtäävät kuvailut ovat harhaanjohtavia. Todellinen hanke on sisäänpäin kääntyvä
kauppakeskus, joka avautuu pääsisäänkäynneistä.

Määräys kivk ”katutason intensiivinen vuorovaikutus kaupunkiympäristöön” on epämääräinen ja siten
kaavaan kuulumaton. Ympäristöministeriön kaavamääräysohjeiden mukaan (ohjeet s. 20) määräysten tulee
liittyä rakentamiseen taikka alueiden käyttämiseen. Oikeusvaikutukset tulee voida määritellä ilman
tulkintavaikeuksia. Kaavamääräyksessä ei käy ilmi määritelläänkö sisätilan suhdetta ympäristöön vai esim.
jalkakäytävän (katutason) suhdetta ympäristöön. Jalkakäytävä on osin kaavan muutosalueen ulkopuolella.
on täysin tulkinnanvaraisia, tarkoitetaanko voimakkaita värejä, valaistusta, musiikkia tai muita ääniä,
mallinukkeja tai jotain muuta. Määräyksen voi ymmärtää kaavan vastaisesti vaikkapa niin, ettei pyritä
ympäristöön sopeuttamiseen, vaan mahdollisimman suuriin eli intensiivisiin vaikutuksiin. Määräys voi olla
siis jopa haitallinen Vanhan Rauman vieressä.

Korttelin 265 käyttö lähiömäiseen kerrostalorakentamiseen ei täytä MRL 5 §:n 1. kohdan tavoitteita
viihtyisästä elin- ja toimintaympäristöstä.

Asuinkortteliksi muutettava kortteli 230 AK on tarkoitukseen sopimaton ja sen korkeus pohjoisosaltaan
suurempi kuin viereisen korkean Tuulensuun korttelin. Sen huoma tehokkuusluku 2,76 ei täytä viihtyisän
asumisen tavoitteita.  Osallistumis- ja arviointi suunnitelmasta on poistettu aikaisemmin (AK 01-097) ollut
tavoite rakennusten sovittamisesta rakennettuun ympäristöön mm mittakaavaltaan. Kortteli ei
täyttäisikään näitä tavoitteita, tehokkuusluku on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin viereisen erittäin
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tehokkaan tuulensuun kerrostalokorttelin. Rakennukset on nostettu puoli kerrosta maantason yläpuolelle
ja koko korttelin alle on sijoitettu pysäköintikellari. Piha-alueesta merkittävä osa on piharamppeja ja
pelastustietä. Pysäköintinormi on tarkoituksellisesti väljennetty normaalisti käytetystä lukuun 1ap/100
krsm2, mikä kaavaselostuksenkin mukaan johtanee pysäköintipaikkojen vajaukseen ympäristössä. Tylyn
lähiökorttelin tyyppinen rakentaminen ei vastaa varmastikaan kaupunkilaisten käsitystä hyvästä
asuinympäristöstä. Kortteli ei sovi korkeutensa ja rakentamistapansa vuoksi maailmanperintöalueen
suojavyöhykkeelle.

Skanskan vaikuttaminen kaavan lopputulokseen ja yhteydet Osuuskauppaan ovat hyvän hallinnon ja
kunnallislain vastaista.

Skanskan ja kaupungin suunnitteluvaraussopimus ja Skanskan osallistuminen ja vaikuttaminen kaavoitusta
ohjaavaan työryhmän jäsenenä kaavaprosessiin ylittää normaalin kaavavalmistelun rajat ja on siten
kunnallis- hallintolain vastaista. Skanska on vaikuttanut raskaaseen rakentamiseen ja huonoon
lopputulokseen. Yritys saisi monopolin raskaaseen kaupan ja lähiömäisen kerrostalotuotannon
rakentamiseen. Tähän liittyvät Osuuskauppa Keulan ja Skanskan sopimusjärjestelyt ja esteellisyys
samansisältöiseen kaavaratkaisuun johtaneessa päätöksenteossa.

Esitys- ja päätösasiakirjojen mukaankin näkyy, miten kaavoittaja on ollut alistetussa asemassa. Päätöksiä on
tehty viime hetkellä valmistuneiden Skanskan konsultin laatimien viitesuunnitelmien mukaan, joita ei ole
kehitetty kaavoittajan mukaan tarpeeksi sopiviksi ja kaavaprosessinen aikana on em. kerrostalokorttelin
230 tehokkuus vain noussut, vaikka sen tehokkuutta piti tarkastella kriittisesti. Autopaikkanormeja on
lievennetty ja alkuperäinen tavoite kauppakeskuksen läpi menevästä kevyen liikenteen reitistä on Skanskan
vaatimuksen mukaan poistettu. Apulaiskaupunginjohtaja on tulkinnut esittelyteksteissään parhain päin
mm. kaupallisia selvityksiä ja johdattaa pitkissä esittelyissään kaavamuutoksen hyväksymiseen. Nämä kaikki
ilmenevät aikaisemmista käsittelyasiakirjoista.

Saman sisältöinen kaavan muutos palautettiin jääviyden vuoksi uuteen valmisteluun. Kun valtuusto otti
vastaan päätöksen, hallintojohtaja ja 10 valtuutettua jääväsi itsensä. Kaupungin merkittävintä kaavatyötä
on tehty kaupungissa sijaisvoimin jääväämisen vuoksi.

Kaava on epätasapuolinen

Vanhassa Raumassa ei voida vastata kilpailuun suojelu- ja rakentamisrajoitusten vuoksi. Mikään muu alue
keskustassa ei ole saanut eikä saa vastaavaa kohtelua. Kts. myös edellä kaavaselostuksen teksti Vanhan
Rauman rajoituksista.

Kaavahankkeen ja havainnemateriaalin esittely on ollut puutteellista ja virheellistä

Saman sisältöisestä kaavanmuutoksesta AK 01-097 jätettyjä muistutuksia, lausuntoja ja niihin annettuja
vastineita ei ollut valtuuston 23.11.2015 listan liitteinä. Kaupungin johdon taholta väitettiin valtuuston
kokouksessa, että ne löytyvät myös ehdotusvaiheen osalta liitteestä 4. Eivät löytyneet. Ratkaisevassa
valtuuston kokouksessa ei esitelty kaava-aineistoa eikä ollut esillä suunnitelmia. Tästä puutteesta esitettiin
valtuuston kokouksessa kriittisiä puheenvuoroja.

Samansisältöisestä kaavahankkeesta (01-097) oli tehty yksi ainoa havainnekuva ilmakuvaan. Tässä
havainnekuvassa oleelliset uudisrakennukset on esitetty karkeina ja liian matalina kaavaan nähden. Tästä
esitettiin kritiikkiä, mutta havainnekuvaa ei korjattu. Nyt havainnekuvaa ei ole ollenkaan esillä.
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Lisäksi kaavoittaja totesi aiemmin, ettei viitesuunnitelmia ole kehitetty tarpeeksi kaavan tavoitteiden
mukaisiksi ja nytkin todetaan selostuksessa, että ne eivät välttämättä täytä kaavan vaatimuksia ja
tavoitteita.

Kaavaprosessin aikana ei hallinnon taholta ole haluttu teettää esimerkiksi pienoismallia ja eri puolilta
katsottavaksi havainnekuvia. Viitesuunnitelmissa on lähinnä kesäisiä kuvia, joissa kauppakeskus avautuu
Kanalin rantaan, käsittää laajoja ikkunapintoja ja ympäristössä on aurinkovarjoja ja oleskelualueita.

Vuoden 2013 lopussa keskeytetyssä saman alueen kaavaprosessissa oli sentään oikein konstruoidut
havainnekuvat. Tämä antaa olettaa, että kaavaa on tarkoituksellisesti esitelty epähavainnollisena.

Osayleiskaava tulisi tehdä ennen kuin päätetään merkittävästä rakentamisesta

Vuoden 2015 lopulla kuulutettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma keskustan ja Vanhan Rauman
osayleiskaavasta. Se tulisi tehdä ensin, ja määritellä havainnollisesti mm. maailmanperintöalueen
suojavyöhykkeen rakennustapa ja ajantasaisiin tilastoihin ja ennusteisiin perustuvat realistiset kaupan
tarvitsemat tilat. Tässä yhteydessä pitäisi tehdä keskustan kattava liikennesuunnitelma, jossa on
suunniteltu liikenneverkko, autopaikkanormit ja erityisesti joukkoliikenne ja kevytliikenne.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman rakennesuunnitelmissa on nyt uutena asiana tuotu
esille matkakeskuksen vaihtoehtoja. Joukossa on epäonnistunut kauppakeskukseen sijoitettu
bussiterminaali ja vaihtoehtoina kaksi sijoituspaikkaa Porintien tuntumassa. tämä uusien vaihtoehtojen
hakeminen osoittaa, että kaavasuunnitelmassa menetettäväksi joutuva linja-autoasema olisikin erittäin
luonnollinen ja tarpeellinen matkakeskuksen paikka.

On huomattava, että Vanhan Rauman asemakaavan muutostyö on viivästynyt tämän kaavahankkeen vuoksi
vuosia. Kun alueelle on julistettu rakennuskielto, olisi tarpeen käyttää voimavaroja tämän asemakaavan
uusimiseen ja myös Vanhan Rauman liiketoiminnan osalta kehittämismahdollisuuksien tutkimiseen.

Vaihtoehtoinen lähestymistapa

Vaihtoehtoinen suunnitelma olisi säilyttää nykyiset korttelirajat ja toiminnoista kaksi kaupan korttelia,
Kiinteistö Oy Tarvontori ja pohjoisosassa kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus. Linja-autoasema tulisi säilyttää
rakennuksena ja sen alue matkakeskuksen paikkana sekä kaupungin omistama yleinen pysäköinti alue LPY
pysäköintivarauksena. Katuverkosto tulisi säilyttää, erityisesti Tehtaankatu. Näin voitaisiin joko uudistaa
nykyiset kauppakeskukset tai lisärakentaa ne. Kiint. Oy Rauman ostoskeskuksen korttelissa on runsaasti
liikerakentamisreserviä. Jos tarvitaan, esim. nykyisen Tarvontorin paikalle sopii kaksikerroksinen
kauppakeskus, jossa on valoisat aulat ja autopaikat tasoilla korttelin pohjoispäässä. Korttelin kehittämisestä
on aiemmin tehty hyvä suunnitelma (Schauman arkkitehdit v. 2008).

Olen tehnyt liitteeksi karkean perspektiiviluonnoksen (liite), joka perustuu em. tavoitteisiin. Tässä
Pipanpolku jatkaa Kanalinrannan raittia väljästi ja tarvittaessa Tehtaankadun yli voisi rakentaa lasikäytävän
yhdistämään viheristutettuja pysäköintitasoja ja kauppakeskuksia. Matkakeskuksen alueelle mahtuisi
tarpeellista tilaa paikallisbusseille, takseille ja saattoliikenteelle, sekä pienmuotoiselle lisärakentamisellekin.

Kaupallisissa selvityksissä (WSP) on juuri tällaista rakennetta ja yhteyksiä kuvaava kaavio (s. 27, liite)
Lähiömäistä kerrostalokorttelia ei alueelle tarvita, mutta kauppakeskusten yhteyteen saattaa sopia
rakennusten yläosaan esim. asumista.
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Tämä ei tarkoita aiempien kaavavaihtoehtojen ns. 0-vaihtoehtoa eli nykyisen asemakaavan mukaista
rakentamista (jota ei haluttu kehittää ja sitä väheksyttiin hajanaisuuteen viitaten). Kaavaratkaisu voidaan
laatia nykytilanteen pohjalta ja etsiä realistista mitoitusta ja mittakaavaa, joka perustuu ajantasaisiin,
tarkistettuihin mitoitustietoihin maailmanperintöalueen suojavyöhykkeelle sopivaksi. Se olisi väljä eikä
suinkaan hajanainen. Alue jatkaisi keskustamaista kaupallista vyöhykettä Kanalin rannalta Citymarketille
asti.

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat Santasalon ja Ollikaisen laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
maksimimäärä.

Korttelin 258 päämääräyksen mukaan alue on varattu asuin-, liike- ja toimistotiloja varten ja sille saa
sijoittaa hotellin. Lisäksi korttelia koskee määräys mb20%, jolla on rajoitettu myymälä- ja toimistotilojen
määrää. Kaavan jatkotyössä on syytä tarkistaa, että nämä määräykset ovat riittävät eivätkä ne mahdollista
korttelin koko rakennusoikeuden käyttämistä muuhun liikerakentamiseen kuin hotellitoimintaan.

Tuomas Santasalo on kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -
2015) todennut, että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-
m2. Näin voidaan rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen.
Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.
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Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin. Rakentamistapamääräykset on sidottu noudatettaviksi erillisellä
kaavamääräyksellä (ek8). Laadullisten määräysten sijoittaminen erilliseen määräysliitteeseen on
kaavateknisesti helpommin toteutettavissa kuin kaavakartalla. Lisäksi erilliseen liitteeseen on mahdollista
lisätä perusteluita ja havainnollistavaa ohjausta määräysten tavoitteista ja tarkoituksesta.

Kaava sisältää määräyksen kivk eli katutason intensiivinen vuorovaikutus kaupunkiympäristöön.  Määräys
on moniulotteinen ja se tulee ymmärtää sen kaikissa merkityksissä. Tämän kaltainen määräys on vaikea
muotoilla yksiselitteisesti ilman tulkinnanvaraisuutta. Rakentamistapamääräyksissä vuorovaikutusta on
avattu laajemmin.

Rakentamistapamääräyksissä on todettu muun muassa, että kauppakeskuksen ja Vanhan Rauman välinen
vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelussa ja että kauppakeskuksen
sisäänkäyntien sijoittumisessa tulee huomioida suuntautuminen Vanhaan Raumaan.  Kaavassa on myös
osoitettu kauppakeskuksen läpi kulkeva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Pääkäytävä kauppakeskuksen itäreunaan on eräs esitetty ratkaisuvaihtoehto kauppakeskuksen ja muun
keskustan vuorovaikutuksen parantamiselle. Tämä ei sovi perinteiseen kauppakeskuskonseptiin, mutta
ajatusta voi tarkastella rakennussuunnitteluvaiheessa.

Rauman kaupungin ja Skanskan välisen sopimuksen mukaan Skanska vastaa havainnemateriaalin
tuottamisesta. Skanska ja Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto ovat todenneet
havainnemateriaalin olevan riittävä.

Piha-alueet suunnitellaan rakennussuunnittelun yhteydessä.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa valmistellaan yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Alueen päälähestymissuunta on kaupunkikehältä eli Luoteisväylältä Tehtaankadulle. Tavoitteena on ohjata
ostoskeskuksen liikenne sekä ylimääräistä läpikulkuliikennettä keskustakehälle, jolloin Kotolankatu ja
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Välikatu eivät kuormitu liikaa. Myöskään joukkoliikenne ei kuormita tarpeettomasti Kotolankatua.
Kotolankadun kanssa risteävä Pipanpolku rauhoittaa osaltaan Kotolankadun liikennettä, kun se toteutetaan
laadukkaasti ja turvallisesti korotettuna.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Rauman kaupunki on päätynyt siihen, että paikallisliikenteenterminaalia ja taksiasemaa ei Savilan alueelta
siirretä.

Muuta

Linja-autoasemasta on laadittu kuntotutkimus, jonka mukaan rakennuksen runko on kohtuullisessa
kunnossa, mutta muilta osin rakennus tulisi peruskorjata täydellisesti. Rakennuksen jatkokäyttöedellytykset
ja taloudellinen yhtälö eivät kuitenkaan tue peruskorjausta. Rauman kaupungin mukaan kaavaratkaisussa ei
tule säilyttää rakennusta.

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset ovat käytössä Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksen valmistelussa siltä osin kun ne ovat valmiit.

Kanalin Länsirannan aluetta koskeva suunnitteluvaraussopimus on tehty kaupunginhallituksen päätöksellä
kohdealueen maanomistajien kesken. Suunnitteluvarausalue kattaa sekä kaupungin että Skanskan
omistamia maita.
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KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100
Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen lyhennelmät ja Rauman kaupungin vastineet niihin

Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY -keskukselta,
Satakuntaliitolta, Museovirastolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta,
sosiaali- ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta,
terveydensuojeluviranomaiselta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä.

Lausuntoa eivät antaneet terveydensuojeluviranomainen ja Rauman Energia Oy. Satakunnan Museo on
ilmoittanut jo aiemmin, ettei heiltä ole tarvetta pyytää lausuntoa koska museoviranomaisena hankkeessa
toimii Museovirasto. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja ilmoitti sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta, ettei
sillä ole huomautettavaa.
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VARSINAIS-SUOMEN ELY -KESKUS

Suunnittelutilanne

Asemakaavan muutosta ohjaa lähinnä Rauman keskustan osayleiskaava, jossa alue on pääosin osoitettu
keskustatoimintojen alueeksi. Osayleiskaavassa on myös osoitettu Unescon maailmanperintökohteen,
Vanhan Rauma, suojavyöhyke. Vanha Rauma on myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukainen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY).

Suunnittelualueella on vireillä myös sekä koko Rauman aluetta koskeva yleiskaava että Vanhan Rauman
osayleiskaava.

Liikerakentaminen ja Vanha Rauma

Yhdyskuntarakenteen kannalta liikerakentamisen sijainti ydinkeskustassa on lähtökohtaisesti perusteltua.

Liiketilan määrää ja lisäystarvetta suunnittelualueella on pyritty selvittämään kaupallisilla selvityksillä (WSP
Oy 2.5.2016 ja FCG 26.5.2016) Selvityksiin sisältyy myös kaupan palveluverkon arviointia.

Vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeeksi Rauman keskusta-alueilla vuoteen 2025 mennessä on hahmoteltu
enintään noin 6900 - 16 400, josta erikoiskaupan osuus olisi 3300 – 8100. Enimmäistarve perustuu
ajatukseen siitä, että kasvava ostovoima kohdentuu kokonaan uusille myymälätiloille. Vähimmäistarve on
vastaavasti 3700 – 8800, josta erikoiskaupan osuus 1700 – 4100.

Vuoteen 2035 mennessä liiketilan enimmäistarpeeksi on arvioitu 13 500 – 30 000, josta erikoiskauppaa
6400 – 14 600. Vähimmäistarve on vastaavasti 7200 – 16 200, josta erikoiskaupan osuus 3200 – 7400.

Kauppakeskuksen konseptiksi Raumalla on selostusluonnoksessa esitetty, että kauppakeskuksen
liikevalinnoissa tulisi ottaa huomioon, että esimerkiksi sisustusliikkeitä ei tulisi suuressa määrin ohjata
uuteen kauppakeskukseen. Sisustusliikkeillä on vetovoimainen keskittymä Vanhassa Raumassa ja tätä tulee
vaalia. Kauppakeskukseen on ajateltu sijoittuvan pääosin ketjuliikkeitä kuten muotikauppaa,
urheilukauppaa sekä kahvila- ja ravintolatoimintaa. Kauppakeskuksen johonkin osaan on mahdollista
sijoittaa myös viihdepalveluja esimerkiksi elokuvateatteri, keilahalli ja kuntokeskus. Ketjuliikkeiden on
ajateltu tarvitsevan kauppakeskuksesta noin 500 – 1000 m2:n kokoisia liiketiloja, jotka voi sijoittaa kahteen
kerrokseen. Liiketilojen on oltava riittävän suuria, että ne sopivat ketjukonsepteille. Lisäksi
päivittäistavarakaupalle on hahmoteltu varata riittävästi tilaa (2000 m2). Muiden liiketilojen on ajateltu
olevan yleensä pienempiä ja ne sijoitetaan katutasolle.

Lausunnolla olevassa asemakaavassa suunnitellaan kauppakeskusta, joka kooltaan olisi varsinaisten
liiketilojen osalta 16 500 k-m2. Tässä luvussa ei ole mukana kauppakeskukseen liittyvät käytävä-, aula- ja
porrashuonetilat. Liikerakentamisen rakennusoikeutta kaavassa on osoitettu yhteensä 26 120 k-m2 (luku
sisältää myös kauppakeskuksen aula-, käytävä- ja porrashuonetilat ja kiinteistöteknisen huollon tilat) KM,
CKP ja AK kortteleihin.

Uutta liiketilaa on alueelle asemakaavan selostuksen mukaan tulossa noin 10 500 k-m2. Kauppakeskus lisää
liiketilaa nykyiseen verrattuna 8000 k-m2. Keskustatoimintojen (CKP) korttelin 265 noin 2500 k-m2:n
liikerakennusoikeudesta on kaavamääräyksen mukaan sallittua käyttää ennen vuotta 2025 enintään 350 k-
m2. Lisäksi AL4 -korttelin 258 rakennusoikeus 5400 k-m2 on käytettävissä kokonaan liikerakentamiseen.
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Liikerakentamisen määrää ja vaikutuksia on kaupallisissa selvityksissä tarkasteltu yleisillä periaatteilla, joissa
kaavoituksen suunnitteluväljyyden puitteissa tulee turvata liikerakentamiselle riittävät alueet ja kilpailunkin
näkökulma. Lisäksi kaupallisten selvitysten yhtenä keskeisenä perusteena oleva ostovoiman kasvu
tulevaisuudessa sisältää huomattavia epävarmuustekijöitä.

Näissä oloissa luonnoksessa esitettyä asemakaavoituksella välittömästi toteutettavissa olevaa
liikerakentamisen määrää on pidettävä huomattavan suurena. Vanhan Rauman maailmanperintökohteen
osalta on keskeistä, että alueen rooli myös kaupallisena keskuksena säilyy. Tässä suhteessa Vanhan Rauman
suoja-alueelle osoitettavan uuden liikerakentamisen määrälläkin on merkitystä. Oleellisempaa on kuitenkin
kaavoitettavan liikerakentamisen laatu ja vaikutukset Vanhan Rauman nykyiselle liiketoiminnalle.
Tavoitteena tulisikin olla pyrkiä estämään liiketoimintojen siirtyminen Vanhan Rauman alueelta. Yksi keinon
on rajoittaa kaavamääräyksillä pieniä liiketiloja.

ELY -keskus katsoo, että luonnoksen mukiset asemakaavamääräykset eivät kuitenkaan ole tässä suhteessa
perusteltuja, vaan vaarantavat liiketoiminnan säilymisen Vanhan Rauman alueella. Pieneksi liiketilaksi on
määritelty alle 200 k-m2, joten kerrosalaltaan noin 200 m2:n kokoisia liiketiloja voidaan toteuttaa alueelle
teoriassa noin 80 kappaletta. Vanhan Rauman liiketilojen lukumäärä on noin 150, joista kaupan liiketilojen
käytössä vuonna 2010 oli 87 kpl. Esimerkiksi muotikaupaksi luokiteltuja liikkeitä oli 25 kpl ja näiden
liikkeiden kerrosalojen mediaani oli 160 m2. Liiketilojen kokoluokat ovat niin lähellä toisiaan, ettei
luonnoksen mukainen kaavamääräys ehkäise liikkeiden siirtymistä Vanhasta Raumasta. Vaihtoehtoinen
uhkakuva on saman kokoluokan ja toimialan liikkeiden lopettaminen Vanhassa Raumassa. Lisäksi esitetyn
kaavamääräyksen mukainen pienten (alle 200 m2) liiketilojen yhteinen kerrosala (noin 2000) mahdollistaa
enemmän kuin vain muutaman liiketilan. Kaavamääräystä tulee kehittää edellä sanotut näkökohdat
huomioon ottaen.

Kokonaisuudessaan ELY -keskus katsoo, että tavanomainen kauppakeskus suunnitellun kokoisena, ilman
riittävää määrällistä ja ajallista sopeuttamista, synnyttää Vanhan Rauman kaupallisille palveluille kilpailevan
vaihtoehdon, joka tulee vaarantamaan Vanhan Rauman säilymisen myös kaupallisten palveluiden alueena.
Kaavaratkaisun tueksi ei ole voitu esittää perusteita sille, että ratkaisu ei vaaranna Vanhan Rauman
säilymistä edelleen elävänä kaupan keskuksena ja siten Vanhan Rauman erityisarvoja
maailmanperintökohteena. Vaikutusten arviointia maailmanperintökohteen arvoihin pitäisi vielä pystyä
täydentämään.

Kaavaratkaisun tulisi myös liiketilojen määrän ja laadun osalta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen vaatimus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta sekä saman lain 54
§:n mukainen asemakaavan sisältövaatimus, jonka mukaan rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä siihen
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Niin ikään huomioon tulee ottaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan
määräys, jonka mukaan Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä alueen rakennus- ja
liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on otettava huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja
kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen.

Kaupunkikuva

Kaupunkikuvan kannalta kriittisiä osia kaavaluonnoksessa ovat liikerakennuskorttelin pitkä julkisivu Kanalin
ja Vanhan Rauman suuntaan sekä suhde kaupungintaloon. Myös pohjoisosan kerrostalokortteli on Rauman
oloissa massiivinen. Rakentamisen tavanomaista tarkempi ohjaaminen kaavamääräyksiin liitetyillä
rakentamistapaohjeilla on perusteltua. Keskeisiä tavoitteita rakentamisen ohjauksessa tulisi nostaa myös
kaavamääräystasolle. ELY -keskus korostaa edelleen tarvetta liiketilojen aukeamisesta katutilaan sekä
kauppakeskuksen läpikulkuyhteyttä.
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Muuta

ELY -keskus on pitänyt perusteltuna harkita myös sellaista kaavaratkaisua, jossa vanha linja-autoasema
voidaan säilyttää. Rauman linja-autoasema on Satakunnan Museon tekemässä rakennusinventoinnissa
arvioitu liikennehistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta
arvokkaaksi.

Selostusluonnoksen mukaan käynnissä olevan keskustan osayleiskaavan muutoksen yhteydessä ollaan
laatimassa koko keskusta-aluetta koskevaa liikenne- ja pysäköintiselvitystä, jonka arvioitu
valmistumisajankohta on toukokuu 2016. Selvitystä on perusteltua hyödyntää myös Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksessa.

ELY -keskus esittää kaavaluonnoksen kehittämistä edellä lausunnossa sanotut näkökohdat huomioon
ottaen.

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat Santasalon ja Ollikaisen laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
maksimimäärä.

Esitettyjen selvitysten mukaan kaupungin, sen kaupunkikeskustan ja siten myös maailmanperintöalueen
elinvoimaisuus heikkenee, mikäli kaupungin kaupallisia palveluita ei merkittävästi kehitetä. Kaupungin
kaupalliset palvelut ovat viimeisen vuosikymmenen aikana jääneet jälkeen mm. naapurikaupunkien
kehityksestä, mikä on havaittavissa mm. asemakaava-alueella.

Korttelin 258 päämääräyksen mukaan alue on varattu asuin-, liike- ja toimistotiloja varten ja sille saa
sijoittaa hotellin. Lisäksi korttelia koskee määräys mb20%, jolla on rajoitettu myymälä- ja toimistotilojen
määrää. Kaavan jatkotyössä on syytä tarkistaa, että nämä määräykset ovat riittävät eivätkä ne mahdollista
korttelin koko rakennusoikeuden käyttämistä muuhun liikerakentamiseen kuin hotellitoimintaan.

Tuomas Santasalo on kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -
2015) todennut, että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-
m2. Näin voidaan rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen.
Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.
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Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva
Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin. Rakentamistapamääräykset on sidottu noudatettaviksi erillisellä
kaavamääräyksellä (ek8). Laadullisten määräysten sijoittaminen erilliseen määräysliitteeseen on
kaavateknisesti helpommin toteutettavissa kuin kaavakartalla. Lisäksi erilliseen liitteeseen on mahdollista
lisätä perusteluita ja havainnollistavaa ohjausta määräysten tavoitteista ja tarkoituksesta.

Kaavaan liittyvissä rakentamistapamääräyksissä on todettu muun muassa, että kauppakeskuksen ja Vanhan
Rauman välinen vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelussa ja että
kauppakeskuksen sisäänkäyntien sijoittumisessa tulee huomioida suuntautuminen Vanhaan Raumaan.
Kaavassa on myös osoitettu kauppakeskuksen läpi kulkeva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Muuta

Linja-autoasemasta on laadittu kuntotutkimus, jonka mukaan rakennuksen runko on kohtuullisessa
kunnossa, mutta muilta osin rakennus tulisi peruskorjata täydellisesti. Rakennuksen jatkokäyttöedellytykset
ja taloudellinen yhtälö eivät kuitenkaan tue peruskorjausta. Rauman kaupungin mukaan kaavaratkaisussa ei
tule säilyttää rakennusta.

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset ovat käytössä Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksen valmistelussa siltä osin kun ne ovat valmiit.
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SATAKUNTALIITTO

Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa:

Länsirannan asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkimaisen ja toiminnallisesti
monipuolisen keskusta-alueen muodostuminen, joka on kaupunkikuvallisesti eheä ja nykyistä
kaupunkimaisemaa täydentävä kokonaisuus. Suunnittelualueen sijainti Vanhan Rauman kupeessa,
maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä asettavat rakentamisen laadulle erityisen korkean
vaatimustason. Rauman Kanalin Länsirannan asemakaavan muutoksessa kaupan palvelujen keskittäminen
ydinkeskustan tuntumaan, Rauman yleiskaavan mukaisesti tukee keskustan toimintoja ja palveluja.
Joukkoliikenteen palveluiden sijoittaminen kauppakeskuksen yhteyteen tai läheisyyteen, lähelle Rauman
ydinkeskustaa tukee niin joukkoliikenteen kuin keskustan kaupallisia palveluja. Suunnittelun käynnistämistä
Rauman kaupungin ydinkeskustan keskeisimpien kortteleiden osalla voidaankin pitää hyvänä ratkaisuna.

Molemmat kaupalliset selvitykset huomioiden asemakaavaluonnoksen mitoituksen tarkennukset
vaikuttavat oikeansuuntaisilta. Asemakaavan muutoksen osalta myönteisinä voidaan pitää rakentamisen
vaiheistamista siten, että keskustatoimintojen korttelialueen (CKP) rakentaminen ajoitetaan vuoden 2025
jälkeiselle ajalle niin, että liikerakentamisen määrää on suhteutettu kaupallisen selvityksen mukaisesti ja
että korttelin liikerakentamisen määrää on rajattu 2500 k-m2:iin. Samoin myönteistä on, että alle 200 k-m2

kokoisten liiketilojen enimmäismäärää kauppakeskuksessa on rajattu. Jatkossa tulisi arvioida, onko alle 200
k-m2 kokoisten liiketilojen enimmäismäärän rajaaminen 2100 k-m2:iin Vanhan Rauman kauppojen
kokotarjonta huomioiden riittävää Vanhan Rauman säilymiseksi kaupallisilta palveluiltaan monipuolisena ja
elävänä maailmanperintökohteena. Kaavamuutoksen vaikutuksia maailmanperintökohteen arvoihin
tulisikin arvioida ja täydentää, jotta voidaan varmistua siitä, että maailmanperintökohteen arvot säilyvät.

Kortteliin 258 AL4 on osoitettu hotellin rakentamismahdollisuus. Samalla kuitenkin korttelin kaavamääräys
mahdollistaa korttelin koko 5400 k-m2 rakentamisen liikerakentamisena. Tätä liikerakentamisen
rakennusoikeuden osuutta tulisi vielä harkita, tukeeko liikerakentamisen sijoittuminen kortteliin Vanhan
Rauman ja Uuden keskusta-alueen sekä market -alueen toiminnallista kokonaisuutta Valtakatu ja
Nortamonkatu huomioiden.

Alueelle suunniteltujen rakennusmassojen mittasuhteissa tulee huomioida Vanhan Rauman läheisyys sekä
suunnittelualueen viereen sijoittuvan, kulttuuriympäristöltään maakunnallisesti merkittävän
kaupungintalon ympäristö. Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuvien asuinkerrostalojen kerrosten
lukumäärää ja massojen korkeutta tulee jatkosuunnittelussa harkita kriittisesti uudelleen.

Satakuntaliitto pitää hyvänä, että rakentamisen laatuun on kiinnitetty huomiota, ja että
rakentamistapamääräykset on liitetty osaksi kaavaa. Samalla liitto kiinnittää huomiota siiten, että
rakentamistapamääräysten tulisi olla yhteneväisiä kaavamääräysten kanssa ja että selkeästi
kaavamääräystyyppiset asiat ratkaistaan kaavassa, esimerkkinä pysäköintimääräykset, joiden osalta
kaavassa osoitetaan selkeästi rasitteet kortteliin 245 kortteleiden 230, 258 ja 265 osalta, mutta
rakentamistapamääräyksissä mainitaan autopaikkojen itsenäisestä toteuttamisesta kortteleittain.
Pysäköinnin sijoittumista ja paikkojen riittävyyttä tulisikin vielä tarkastella erikseen.

Liikenteellisesti merkittävin ratkaisu on Tehtaankadun ja Tallikedonkadun välisen yhteyden katkaiseminen.
Yhteyden katkaiseminen kuormittaa liikennettä ydinkeskustan ja Valtakadun suuntaan ja heikentää
vaihtoehtoisten reittien valikoimaa. Kaavaluonnosta koskevan selostuksen mukaan liikenteellisten
ratkaisujen vaihtoehtojen tutkimista ja vaikutusten arviointia suunnittelualuetta laajemmalla alueella
tehdäänkin parhaillaan. Jatkossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota jalankulku-, huolto- ja julkisen liikenteen
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järjestelyjen sekä henkilöliikenteen tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöttömyyteen. (kts. Sito,
Länsirannan asemakaavan muutos, Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus, 30.1.2014).

Kanalin länsirannan asemakaavan muutoksen kanssa samaan aikaan on vireillä Vanhan Rauman
osayleiskaava, jossa suunnittelualueena on Vanha Rauma ja maailmanperintökohteen suojavyöhyke.
osayleiskaavan yhtenä tavoitteena on selvittää suojavyöhykkeen arvot, maailmanperintökohteen
säilymisen kannalta tärkeät tekijät ja mahdollisen lisärakentamisen sijoittuminen ja muoto. Kanalin
Länsirannan asemakaavan muutoksen kannalta oleellista olisi, että Vanhan Rauman osayleiskaavan
selvitykset tulisivat olla kokonaisuudessaan käytettävissä asemakaavan muutosta laadittaessa. Vanhan
Rauman ja maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen osayleiskaavatyössä tulee huomioida Satakunnan
maakuntakaavan merkinnät ja määräykset.

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat Santasalon ja Ollikaisen laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
maksimimäärä.

Esitettyjen selvitysten mukaan kaupungin, sen kaupunkikeskustan ja siten myös maailmanperintöalueen
elinvoimaisuus heikkenee, mikäli kaupungin kaupallisia palveluita ei merkittävästi kehitetä. Kaupungin
kaupalliset palvelut ovat viimeisen vuosikymmenen aikana jääneet jälkeen mm. naapurikaupunkien
kehityksestä, mikä on havaittavissa mm. asemakaava-alueella.

Korttelin 258 päämääräyksen mukaan alue on varattu asuin-, liike- ja toimistotiloja varten ja sille saa
sijoittaa hotellin. Lisäksi korttelia koskee määräys mb20%, jolla on rajoitettu myymälä- ja toimistotilojen
määrää. Kaavan jatkotyössä on syytä tarkistaa, että nämä määräykset ovat riittävät eivätkä ne mahdollista
korttelin koko rakennusoikeuden käyttämistä muuhun liikerakentamiseen kuin hotellitoimintaan.

Tuomas Santasalo on kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -
2015) todennut, että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-
m2. Näin voidaan rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen.
Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.
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Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa valmistellaan yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Rakentamistapamääräysten pysäköintiä koskevien määräysten sanamuotoja on syytä tarkistaa siten, ettei
niitä voi tulkita eritavalla kuin mitä kaavamääräykset osoittavat.

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset ovat käytössä Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksen valmistelussa siltä osin kun ne ovat valmiit.
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MUSEOVIRASTO

Nähtävillä oleva kaavaluonnos AK 01-100 vastaa pitkälti aiemmin lausunnolla ollutta asemakaavaehdotusta
AK 01-097. Museovirasto esittää tässä lausunnossa vain keskeisimmät näkemyksensä kaavasta.
Yksityiskohtaiset perustelut Vanhan Rauman yleismaailmallisen arvon vaarantumisesta kaavaratkaisun
myötä sekä kaavaratkaisun tarkempi käsittely on kirjattu Museoviraston Turun hallinto-oikeudelle
osoittamaan valistukseen (18.12.2015; MV/88/05.02.00/2014) sekä Museoviraston aiempiin lausuntoihin
(4.3.2015, 15.4.2014).

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaavoituksessa on vaalittava rakennettua ympäristöä
eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Tässä tapauksessa kaavoituksen lähtökohdaksi tulee ottaa
arvot, joiden perusteella Vanha Rauma on merkitty maailmanperintöluetteloon. Kaavaluonnoksessa on
kaksi keskeistä ongelmaa. Yksi on kauppakeskuksen massoittelu ja korkeus, joita ei ole sovitettu ympäristön
ominaispiirteisiin maailmanperintökohteen suoja-alueella. Toinen on kaavan liiketilakapasiteetti, joka
todennäköisesti johtaa Vanhan Rauman yleismaailmallisiin erityisarvoihin luettavan elinvoimaisuuden
heikentymiseen. UNESCO:n Maailmanperintökomitean päätöksessä on mainittu Vanhan Rauman
autenttisuuden perustuvan osaltaan alueen kaupalliseen vireyteen. Kaava ei näiltä osin täytä maankäyttö-
ja rakennuslain 54 §:n mukaisia asemakaavan sisältövaatimuksia. Asemakaavoituksessa ei ole myöskään
huomioitu maakuntakaavan ja yleiskaavan suunnittelumääräyksiä. Kaava on ristiriidassa Vanhan Rauman
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa
eikä edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista.

Keskeinen kriteeri Vanhan Rauman yleismaailmallista arvoa arvioitaessa on sen kaupalliseen toimintaan
perustuva elinvoimaisuus. Kaavoituksessa on selvitettävä riittävästi kaavaratkaisun vaikutukset Vanhan
Rauman liiketilojen toimintaedellytyksiin ja siten Vanhan Rauman maailmanperinnön erityisarvoihin.
Kaupallinen selvitys, loppuraportti (FCG, 26.5.2016) sekä Rauman kaupallinen selvitys; päivitetty yhdistelmä
kaupallisista selvityksistä 2011-2015 (WSP 2.5.2016) eivät tuo riittävän selvästi ilmi kaavaratkaisun
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Vanhan Rauman elinvoimaisuuteen. Kaavan vaikutusten arviointi on
maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n vaatimusten osalta puutteellinen.

Suunniteltu maankäyttö johtaa Vanhan Rauman yleismaailmallisen erityisarvon vaarantumiseen. Tämä
edellyttää vaarantamisilmoituksen tekemistä Maailmanperintökomitealle. Museovirasto on toimittanut
aiemman kaavaehdotuksen hyväksymisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriölle yleissopimuksen
mukaisen vaarantamisilmoituksen. Vaarantamisilmoitus saattaa johtaa UNESCO:ssa jatkotoimenpiteisiin ja
on myös mahdollista, että asemakaavan toteuttaminen johtaa Vanhan Rauman siirtämiseen
vaarantuneiden maailmanperintökohteiden luetteloon.

Ensisijaisesti Maailmanperintökomitea saattaa edellyttää lisäselvityksen (heritage impact assesment, HIA)
laatimista asemakaavan vaikutuksista maailmanperintökohteeseen. Tämä tulisi olemaan osana
maailmanperintökeskuksen vaatimaa suojelutilaraportointia (State of Conservation report, SoC), jossa
jäsenvaltiot raportoivat säännöllisin väliajoin maailmanperintökomitealle niistä kohteista, joissa on
ongelmia yleismaailmallisten arvojen suojelussa. Suojelutilaraportointi on vuosia kestävä prosessi.

Vaikutusten arvioinnissa on jo nyt otettava huomioon edellä todettu tarve HIA -selvityksen laatimiseen.
Museovirasto esittääkin HIA -selvityksen laatimista ensi tilassa, osana asemakaavan valmistelua.

VASTINE

Asuinrakentamisen määrä ja tehokkuus
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Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa.  Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7-kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat Santasalon ja Ollikaisen laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
maksimimäärä.

Esitettyjen selvitysten mukaan kaupungin, sen kaupunkikeskustan ja siten myös maailmanperintöalueen
elinvoimaisuus heikkenee, mikäli kaupungin kaupallisia palveluita ei merkittävästi kehitetä. Kaupungin
kaupalliset palvelut ovat viimeisen vuosikymmenen aikana jääneet jälkeen mm. naapurikaupunkien
kehityksestä, mikä on havaittavissa mm. asemakaava-alueella.

HIA -raportti

HIA (Heritage Impact Assesment) raporttia Kanalin Länsirannan asemakaavamuutostyön yhteydessä ei ole
tehty.  Hankkeen vaikutuksia maailmanperintöalueeseen on tutkittu kaupallisissa selvityksissä ja
viitesuunnitelmien avulla. Esitettyjä raportointeja voidaan toteuttaa erillisinä tehtävinä.
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SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

Pelastusviranomainen on antanut lausunnon asiasta 6.3.2015. Tämän jälkeen ei ole tullut sellaisia seikkoja,
jotta edellisen lausunnon seikkoja tulisi muuttaa.

VASTINE

Satakunnan pelastuslaitoksen lausunnossaan esiin tuomat asiat on toimitettu tiedoksi alueen
rakennuttajalle otettavaksi huomioon tarkemman suunnittelun yhteydessä.
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KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että sillä ei ole muuta huomautettavaa lausunnossaan kuin se,
että kaavasuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että suunnittelualueelle on mahdollista toteuttaa
julkisen kokoontumisen tiloja, kuten nuorisotiloja.

VASTINE

Esitetty kaavaratkaisu ei estä julkisten kokoontumistilojen toteuttamista alueelle.

LIITE 9

AK 01-100



17.8.2016

13

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja ilmoitti, ettei sosiaali- ja terveyslautakunnalla ole lausuttavaa.
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TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kunnallistekniikan yksikkö ilmoittaa, ettei sillä ole asiassa huomautettavaa.

Tekninen lautakunta saattaa kaavoittajan tietoon seuraavat näkökohdat:

Liikenteen järjestelyt ja suunnitteluprosessit

Asemakaavaehdotuksen rakentamistapamääräyksissä ohjataan paitsi rakennusten myös katu-, tori- ja
aukiotilojen rakentamista sekä liikenteen järjestämistä. Kohteen keskeisen sijainnin takia on perusteltua
kiinnittää huomiota julkisten ulkotilojen laatuun. Oikeudellista merkitystä sisältävissä
rakentamistapamääräyksissä ei kuitenkaan pidä ohjata niitä prosesseja, joilla katu- yms. suunnitelmia
tehdään. Katusuunnitelmien laatimisesta on olemassa omat säännöksensä.

Liikenteen järjestelyistä on tehty selvitykset ja suunnitelmat. Vuosikymmenien aikana liikenne saattaa
kuitenkin muuttua. Asemakaavaehdotuksen rakentamistapamääräyksissä ei ole syytä sitoa
liikennejärjestelyjä. Riittää, että asemakaavamerkinnöin varataan tilaa ja mahdollisuus liikenteen
järjestämiseen.

Ehdotuksena on, että liikenneympäristön ja muiden julkisten ulkotilojen suunnitteluprosesseja ja liikenteen
järjestelyjä koskevat kohdat poistetaan oikeudellista merkitystä sisältävistä rakentamistapamääräyksistä.
Niiden sisältämät asiat voidaan sen sijaan sisällyttää asemakaavaselostukseen.

Muilta osin kunnallisteknisellä suunnitteluyksiköllä ei ole asemakaavan muutosehdotuksesta
huomautettavaa.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitosten toimintaa säätelee vesihuoltolaki (119/2001). Vesihuoltolain mukaisesti
vesihuoltolaitosten tehtävänä on ensisijaisesti veden käsittely ja toimittaminen talousvedeksi ja
viemäröinti. Vesihuoltolaki ei nykyisessä muodossaan sisällä sammutusvesiä koskevia määräyksiä
vesihuoltolaitokselle.

Rauman keskustan vesijohtoverkoston mitoitus ei nykymuodossaan mahdollista sprinklerliittymien
rakentamista verkostoon. Suoraan vesijohtoverkkoon kytketyn sprinklerjärjestelmän vedentarve saattaa
muodostaa riskin veden toimittamiselle tai verkostoveden laadulle, jos verkoston paikallinen kapasiteetti
on liitäntään nähden riittämätön.

Em. syistä Rauman Vesi esittää, että Länsirannan asemakaava-alueen automaattista sammutusjärjestelmää
vaativat kiinteistöt varustetaan sammutusvesisäiliöillä ja omalla paineenkorotusjärjestelmällä.

VASTINE

Liikenne

Asemakaava asettuu hierarkisesti katusuunnitelman yläpuolelle ja kadun tulee aina sopeutua asemakaavan
mukaiseen ympäristöön.
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Kanalin Länsirannan hankkeessa suunnittelun kohteena on keskeinen ja tärkeä alue kaupungin
ydinkeskustassa, jossa yleiset alueet ovat merkittävä osa kokonaisuutta. Kaavassa on perusteltua antaa
myös niitä koskevia määräyksiä.

Asemakaavat ovat kaavajärjestelmässä lähimpänä rakentamista olevia suunnitelmia ja sen vuoksi ennen
kaikkea toteuttamissuunnitelmia ja tarkoitettu toteutettaviksi suhteellisen lyhyessä ajassa. Liikenteen
ohella myös moni muu asia muuttuu vuosikymmenien aikana ja asemakaavoja uudistetaan uusien
tarpeiden mukaisesti.

Vesihuolto

Kanalin Länsirannan hankkeen rakennuttajalle on annettu tiedoksi, mitä Rauman Vesi on todennut
automaattisen sammutusjärjestelmän vaativista kiinteistöistä.
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta toteaa lausuneensa asemakaavaluonnoksesta jo asian aiemmassa vaiheessa. Enempi
lausuminen ei ole tarpeen.
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TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAINEN

Terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut lausuntoa kaavasta.
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RAUMAN ENERGIA OY

Rauman Energia Oy ei ole antanut lausuntoa kaavasta.

LIITE 9

AK 01-100



17.8.2016

19

DNA OY

DNA Oy:llä ei ole huomauttamista ko. asemakaavan muutosluonnoksen sisältöön.

Alueella on nykyisin DNA:n omistamien telekaapeleita, joiden sijainti tulisi huomioida varsinkin kaava-
aluetta rakennettaessa. Jos kaava-alueella olevien DNA:n omistamien telekaapelien sijaintia ei voida
säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava reitti. Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista.

VASTINE

DNA:n omistamat telekaapelit tulee huomioida rakennussuunnittelun yhteydessä.

LIITE 9

AK 01-100



MUISTIO

1.9.2016

RAUMAN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100
Viranomaisneuvottelu

Aika Keskiviikko 1.9.2016 klo 10.00-12.00

Paikka Rauman kaupungintalo, kokoushuone 10

Osallistujat Tuomo Knaapi Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sara Tamsaari Museovirasto
Susanna Roslöf Satakuntaliitto
Tomi Suvanto Rauman kaupunki, pj
Mervi Tammi Rauman kaupunki, siht.
Henri Raitio Rauman kaupunki, siht.

Tomi Suvanto avasi kokouksen
Puheenjohtajaksi valittiin Tomi Suvanto. Muistion laativat Mervi Tammi ja Henri Raitio.
Kokousta edelsi käynti suunnittelualueella.
Alussa todettiin, että läsnäolijat tuntevat hyvin asemakaavamateriaalin.
Viranomaisten kommentit
ELY – keskus:
- viittaa luonnosvaiheessa annettuun lausuntoon
- suurimpana ongelmakohtana kerralla rakennettava liiketilamäärä, joka kilpailee Vanhan Rauman

liikkeiden kanssa ja aiheuttaa riskin sen elävyyden heikkenemiselle
è vaiheistaminen ja liiketilojen kokorajoitukset voisivat olla riskiä lieventäviä toimenpiteitä

- kaupalliset selvitykset laadittu asianmukaisesti, mutta ne katsovat asiaa vain liiketalouden kannal-
ta eivätkä huomioi Rauman erityistä tilannetta

Museovirasto
- viittaa luonnosvaiheessa annettuun lausuntoon
- HIA selvityksen laatimista pidetään tärkeänä
- virasto jättää valituksen kaavasta, mikäli edetään samalla suunnitelmalla

Satakuntaliitto
- viittaa luonnosvaiheessa annettuun lausuntoon
- vaikutusten arviointia tulisi edelleen täydentää
- liikenteellisen ratkaisun vaikutuksista tulisi olla laajempaa arviointia
- rakentamistapamääräyksistä tulisi keskeiset asiat siirtää kaavakartalle
- Matkakeskusratkaisua tulisi perustella kaavamateriaalissa

Lopuksi todettiin, että HIA-raportin sisältöä selvitellään Museoviraston ja Rauman kaupungin yhteis-
työnä.

Muistion laativat
Mervi Tammi ja Henri Raitio
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MUISTUTUS 30.9.2016
KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN AK01-100 MUUTOSEHDOTUKSEEN

Muistutuksena ehdotettuun asemakaavaan esitämme seuraavaa:

1. Uusi kauppakeskus on tarpeellinen, mutta rakennuksen kokoa, laajuutta ja massivisuutta pidämme
kaupunkimme tarpeisiin sekä asukaslisäyksen kehitykseen nähden ylimitoitetulta ja liian suurena.
Kaavan kauppakeskusta tulisi mielestämme pienentää ja suhteuttaa maltillisemman kehityksen
mukaan ja jättää näin vapaata tilaa tuleville sukupolville. Alueelle ehdotetut massiiviset kerrostalot
(kortteli 230 viisi kappaletta ja kortteli 258 kaksi kappaletta, yli 250 asuntoa, tarkoittanee 400-500
asukasta) ovat täysin ylimitoitetut. Raumalla ei ole ollut eikä ennusteissakaan lähivuosiksikaan
mitään näin suurta kysyntää eikä tarvetta uusille asunnoille. Mistä ihmeestä tulisivat tai
muuttaisivat uudet asukkaat aiottuihin omistusasuntoihin?

2. Kaavassa olevaan kortteliin, numero 230, ehdotetaan rakennettavaksi todella pienelle tontille viisi
kerrostaloa, joiden keskelle jäisi betonikannellinen, kuilumainen syvä ja kaikuva ”sumppu” sisäpiha,
johon ei mahdu eikä voi istuttaa edes puita eikä pensaita pehmentämään betonirakennusten
julkisivua. Asumismukavuus ja viihtyvyys eivät täytä ehdotuksessa Raumalla omaksuttua rauhallista
ja viihtyisää asumisympäristöä. Täällä halutaan kerrostaloissakin asua väljemmin ja erityisesti,
viihtyä ulkona puiden, istutusten ja vapaasti auringon valaisevissa tilavissa pihaympäristössä.
Kaavaehdotuksessa alueelle ehdotetut talot ovat lisäksi kaikki ympäröiviä kerrostaloja selvästi
korkeampia. Asumismukavuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi tulee ehdottomasti huomioida
seuraavat toimenpiteet ja siten lisätä ihmisten kiinnostusta hankkia keskustasta kerrostaloasunto:

- pihoille pitää varata tilaa lastenleikkipaikoille ja näin huomioida lapsiperheiden tarpeet
- esteettömyys huomioitava ikääntyville ja liikuntarajoitteisille aikuisasukkaille sekä

osoittaa jo kaavassa heille omat oleskelutilansa
- kerrostalojen määrää ja kokoa tulee vähentää oleellisesti
- kerrostalojen räystäskorkeus tulee rajoittaa korkeintaan samaksi kuin Nortamonkadun

ja Tallikedonkadun kulmassa oleva IV-kerroksinen kerrostalo. Oheen liitämme
havaintopiirroksen katsottuna Nortamonkadulta K-Citymarkettiin päin. Siinä
havainnollistuu konkreettisesti miten esitetyt ylikorkeat kerrostalot aiheuttavat
epämiellyttävän, kaikuvan kuilun Nortamonkadulle ikävine näkymä-, saaste- ja
meluhaittoineen! Tällaisten ”tornitalojen” (talojen korkeus yli 30 metriä!)
kerrostalolähiötä ei pidä rakentaa aivan matalan ja idyllisen Vanhan Rauman kupeeseen.

- hyvänä malliesimerkkinä keskustan kerrostalojen oikeaoppisesta rakentamisesta ja
suunnittelusta on juuri valmistunut As.Oy Rauman Alfredinkulma, pienkerrostalo (kolme
kerrosta, tilavat piha-alueet, esteettömyys jne.), jossa siis toteutuu raumalaisten toivoma
asumisväljyys kolmikerroksissa kerrostalossa. Tuskinpa olisivat menneet kaikki asunnot
kaupaksi jo ennen valmistumista, jos siihenkin olisi rakennettu tällaisia 7-8 kerroksellisia
tornitaloja kylkikylkeen ja vieriviereen!

Esittämänne perustelu ja vastaus aikaisempaan mielipiteeseemme, että talojen korkeudet johtuvat
alle tulevista pysäköintitiloista, on mielestämme täysin perusteeton eikä mielipidettämme ole
haluttu mitenkään ottaa huomioon. Pysäköintitilat ja talojen räystäskorkeus eivät todella riipu
toisistaan, vain yksinkertainen tahto ja päätös riittäisi madaltamaan talojen korkeutta kuten
olemme esittäneet ja esitämme sen vakavissamme taas uudelleen. Todellisuudessa vain
taloudelliset näkökohdat ja kaavan rakentamistavoitteet ovat pyrkimyksiä, johon asemakaavalla
halutaan saavuttaa, ei niinkään asukkaiden viihtyvyys, valitettavasti!

3. Sama koskee myös korttelia no 258, johon on esitetty kaksi erillistä kerrostaloa. Talojen
räystäskorkeus tulee rajoittaa maksimissaan noin 17 metriin. Näin vältetään liiallista
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kuilumaisuutta ja ahtauden tuntua kyseisellä paikalla. Kaavaan ehdotettujen talojen korkeus voisi
olla Tehtaankadun puolella olevan (As.Oy Tarvonsaarenpuisto) mukainen eli räystäskorkeudeltaan
samankorkuinen eikä poiketa korkeudeltaan.
Ehdotamme edelleen, että tämä kortteli no 258 varataan ahtauden ja pienuutensa takia vain
asuinkerrostalon, (AK) kortteliksi ja poistetaan mahdollisuus sijoittaa myös kortteliin hotellia (AL 4).
Ei pieniä hotellihuoneita voi jälkeenpäin enää muuttaa järkevästi omistusasunnoiksi eikä näin
noudattaa asukkaiden haluamaa asumisväljyyttä.

4. Ennen päätöksiä on varmistettava huoltoliikenteen ja varsinkin pelastusajoneuvojen mahtuminen
jo olevalle Ajurinkatu 3:ssa olevalle taloyhtiön kiinteistölle. Tästä ei ole annettu varmistavaa tietoa
pyynnöistä huolimatta aikaisemmin. Kuvista ja mitoituksista tulee vahva epäilys, että nykyiset
pelastuslaitosten tikasautojen kääntösäteet ovat niin suuria, etteivät autot hätätilanteissa pääse
todellisuudessa toimittamaan tehtäväänsä turvallisesti. Ajurinkadulle on jätettävä riittävästi
leveyttä pelastusajoneuvoille.

5. Miten kaavassa on varmistettu ja otettu huomioon katujen (Tehtaankatu, Kotolankatu,
Nortamonkatu ja Ajurinkatu) risteyksien liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Valo-ohjausta on
suunniteltu lisättäväksi Luoteisväylän ja Tehtaankadun risteykseen sekä kevyelle liikenteelle
Luoteisväylän ja Ajurinkadun risteykseen. Säilyykö muiden risteyksien ajojärjestys normaalina vai
asetetaanko jollekin kadulle lisäksi liikennemerkein etuajo-oikeus? Säilyykö Ajurinkatu yleisenä,
tasavertaisena katuna vai muuttuuko se ns. pihakaduksi? Näihin kysymyksiin tulee hankkia ratkaisut
ennen kaavan hyväksymistä. Myös uusien talojen parkkitilojen ramppien meno- ja poistumistie on
mielestämme ahdas ja tulee aiheuttamaan vaaratilanteita.

6. Ehdottoman hyvänä ajatuksena pidämme suunnittelussa ja rakentamisessa jo tässä vaiheessa ottaa
huomioon ja lisätä ehdotukseen ns. katulämmitys. Minimitarpeena olisi ainakin kaikkien
kevyenliikenteen väylien ja jalankulkuteiden lämmitys kaavan alueella, tai jopa vaihtoehtoisena
kaikkien teiden, katujen ja ulkoalueiden sekä tietenkin varsinaisen keskuksen eli Tarvontorin
lämmitys.

7. Hyväksyttäväksi tulevaan kaavaan asuinkorttelien 230 ja 258 autopaikkojen määrän tulee olla
samojen ehtojen mukainen kuin tämän alueen muissakin asuinkortteleissa eli autopaikka 1ap/70
m2 tai 1ap/asunto. Ehdotettu 1ap/100m2 on aivan liian vähän asukkaiden autoille ja kuormittaa
turhaan lähistöllä olevia muita yleisiä pysäköintialueita. Millä perusteella poiketaan lähialueella ja
muualla Raumalla käytössä olevasta pysäköintinormi arvosta (1ap/100m2) tässä
kaavaehdotuksessa asuintalojen kohdalla?
Tähän en saanut mielipidevaiheessa pätevää ja perusteltua vastausta, ja miksi edelleen esitetään ja
poiketaan vakiintuneesta pysäköintimitoituksesta, onkohan vain taloudelliset näkökohdat
painavampina kuin tasapuolinen rakennusjärjestys! Onko joku taho jopa sanellut ehtoja näistä
autopaikoista?

8. Kaavansuunnittelijalta tulee ennen päätöksiä vaatia kolmiulotteinen havainne- ja
visualisointipiirustus asuinkerrostalojen todellisista korkeuksista, jotta kaavan lopulliset päättäjät
saisivat konkreettisen ja aidon käsityksen muodostuneista ”kuiluista” ja talojen korkeussuhteista
(katso liitteenä olevaa ”piirrosmallia”) Nortamonkadulla, Karjalankadulla, Tehtaankadulla sekä
korttelien 230 ja 258 sisäpihoista. Esityksessä voisi samalla havainnollistaa auringon valon pääsyn
sekä varjojen vaikutuksen alueelle. Tämä siksi, ettei nykyisten päättäjien tarvitsisi jälkeenpäin katua
ja menettää kasvojaan, kuten monet senaikaiset päättäjät, kun käsiteltävällä alueella ollut arvokas
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Museovirasto
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PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.nba.fi

Rauman kaupunki
Kanalinranta 3
26100 Rauma

Viite lausuntopyyntö 24.8.2016; Museoviraston lausunnot 15.4.2014, 4.3.2015, 27.6.2016, 
valitus 18.12.2015 MV/88/05.02.00/2014

Asia RAUMA, Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosehdotus AK 01-100 

Museovirasto on antanut lausunnon kaavan luonnosvaiheessa (27.6.2016). 
Kaavaehdotukseen ei ole tehty ratkaisevia muutoksia luonnosvaiheeseen nähden. 
Museovirasto viittaa siksi luonnosvaiheen lausuntoonsa, jossa tuotiin esiin erityisesti 
Vanhan Rauman yleismaailmallisten erityisarvojen vaarantuminen sekä tarve ICOMOS:in 
ohjeistuksen mukaisen HIA-selvityksen (Heritage Impact Assessment) laatimiseen. 

Kaavan hyväksymistä koskeva päätös virallisine valitusosoituksineen sekä päätökseen 
liittyvä kaavakartta ja kaavaselostus tulee maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 §:n 
mukaisesti viipymättä toimittaa Museovirastolle tiedoksi.

Osastonjohtaja Mikko Härö

Intendentti Sara Tamsaari

Tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Satakuntaliitto
Mervi Tammi / Rauman kaupunki
Henri Raitio / Rauman kaupunki
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RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
13.9.2016

Sivu 1(3)

Otteen oikeaksi todistaa:

222 § Lausunto Kanalin Länsirannan (AK 01-100) asemakaavan muutosehdotuksesta

TEKLA 222 § 13.9.2016 RAU/350/10.02.03/2016

Kanalin länsirannan asemakaavan muutos (AK 01-100)

TEKLA 196 § 9.8.2016 RAU/350/10.02.03/2016

Teknisen toimen johtajan po. kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila
9.8.2016:

Kunnallistekniikka

Kunnallistekninen yksikkö ilmoittaa, ettei sillä ole asiassa huomautetta-
vaa.

Liikenteen järjestelyt ja suunnitteluprosessit

Asemakaavaehdotuksen rakentamistapamääräyksissä ohjataan paitsi
rakennusten myös katu-, tori- ja aukiotilojen rakentamista sekä liikenteen
järjestämistä. Kohteen keskeisen sijainnin takia on perusteltua kiinnittää
huomiota julkisten ulkotilojen laatuun. Oikeudellista merkitystä sisältävis-
sä rakentamistapamääräyksissä ei kuitenkaan pidä ohjata niitä prosesse-
ja, joilla katu- yms. suunnitelmia tehdään. Katusuunnitelmien laatimisesta
on olemassa omat säännöksensä.

Liikenteen järjestelyistä on tehty selvitykset ja suunnitelmat. Vuosikym-
menien aikana liikenne saattaa kuitenkin muuttua. Asemakaavaehdotuk-
sen rakentamistapamääräyksissä ei ole syytä sitoa liikennejärjestelyjä.
Riittää, että asemakaavamerkinnöin varataan tilaa ja mahdollisuus liiken-
teen järjestämiseen.

Ehdotuksena on, että liikenneympäristön ja muiden julkisten ulkotilojen
suunnitteluprosesseja ja liikenteen järjestelyjä koskevat kohdat poiste-
taan oikeudellista merkitystä sisältävistä rakentamistapamääräyksistä.
Niiden sisältämät asiat voidaan sen sijaan sisällyttää asemakaavaselos-
tukseen.

Muilta osin kunnallisteknisellä suunnitteluyksiköllä ei ole asemakaavan
muutosehdotuksesta huomautettavaa.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitosten toimintaa säätelee vesihuoltolaki (119/2001). Vesi-
huoltolain mukaisesti vesihuoltolaitosten tehtävänä on ensisijaisesti ve-
den käsittely ja toimittaminen talousvedeksi ja viemäröinti. Vesihuoltolaki
ei nykyisessä muodossaan sisällä sammutusvesiä koskevia määräyksiä
vesihuoltolaitokselle.

Rauman keskustan vesijohtoverkoston mitoitus ei nykymuodossaan
mahdollista sprinklerliittymien rakentamista verkostoon. Suoraan vesijoh-
toverkkoon kytketyn sprinklerjärjestelmän vedentarve saattaa muodostaa
riskin veden toimittamiselle tai verkostoveden laadulle, jos verkoston pai-
kallinen kapasiteetti on liitäntään nähden riittämätön.
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RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
13.9.2016

Sivu 2(3)

Otteen oikeaksi todistaa:

Em. syistä Rauman Vesi esittää, että Länsirannan asemakaava-alueen
automaattista sammutusjärjestelmää vaativat kiinteistöt varustetaan
sammutusvesisäiliöillä ja omalla paineenkorotusjärjestelmällä.

Ehdotus:  Tekninen lautakunta saattaa kaavoittajan tietoon yllä maini-
tut näkökohdat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsenet Sari Seimelä, Miika Yli-Karro ja Pentti
Vilo sekä varapuheenjohtaja Susanna Ruponen olivat esteellisinä poissa
kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajan klo 16.40 - 16.45.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Lausunto Kanalin Länsirannan (AK 01-100) asemakaavan muutosehdotuksesta

TEKLA 222 § 13.9.2016

Esityslistan liite:
1. asemakaavamuutoksen luonnos 24.8.2016

Kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila 26.8.2016

Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt 24.8.2016 lausuntoa Kanalin
Länsirannan asemakaavan muutosehdotuksesta.

Em. teknisen lautakunnan lausunnon johdosta on kaavoitus antanut seu-
raavan vastineen:

Liikenne

Asemakaava asettuu hierarkisesti katusuunnitelman yläpuolelle ja kadun
tulee aina sopeutua asemakaavan mukaiseen ympäristöön.

Kanalin Länsirannan hankkeessa suunnittelun kohteena on keskeinen ja
tärkeä alue kaupungin ydinkeskustassa, jossa yleiset alueet ovat merkit-
tävä osa kokonaisuutta. Kaavassa on perusteltua antaa myös niitä kos-
kevia määräyksiä.

Asemakaavat ovat kaavajärjestelmässä lähimpänä rakentamista olevia
suunnitelmia ja sen vuoksi ennen kaikkea toteuttamissuunnitelmia ja tar-
koitettu toteutettaviksi suhteellisen lyhyessä ajassa. Liikenteen ohella
myös moni muu asia muuttuu vuosikymmenien aikana ja asemakaavoja
uudistetaan uusien tarpeiden mukaisesti.

Vesihuolto
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RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
13.9.2016

Sivu 3(3)

Otteen oikeaksi todistaa:

Kanalin Länsirannan hankkeen rakennuttajalle on annettu tiedoksi, mitä
Rauman Vesi on todennut automaattisen sammutusjärjestelmän vaativis-
ta kiinteistöistä.

Ehdotus Tekninen lautakunta viittaa lausunnossaan 9.8.2016 anta-
maansa lausuntoon Kanalin Länsirannan asemakaavan
muutosluonnoksesta ja toteaa, ettei sillä ole muutosehdo-
tukseen mitään lisättävää.

Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 7.9.2016:

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä kunnallistekniikan johtajan te-
kemän esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsenet Sari Seimelä, Miika Yli-Karro ja Pentti
Vilo sekä varapuheenjohtaja Susanna Ruponen olivat esteellisinä poissa
kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajan klo 9.22 – 9.25.

Lisätietojen antaja:
kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila
puh. 02 834 4638
jaakko.aerila@rauma.fi
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KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100
Kaavaluonnoksesta saatujen muistutusten lyhennelmät ja Rauman kaupungin vastineet niihin

Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olon aikana saapui viisi kirjallista muistutusta.
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MUISTUTUS 1 (Vanha Rauma Yhdistys)

Vanhan Rauman eritysasema maailmanperintökohteena sekä Vanhan Rauman kulttuurihistoriallinen ja
kaupunkikuvallinen erityisasema asettaa kaavamuutokselle erityisiä vaatimuksia. Asemakaavamuutos on
Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä.

Maailmanperintöalueen suojavyöhykkeen tarkoituksena on muodostaa kaupunkitilallinen ja –kuvallinen
sekä toiminnallinen suoja Vanhalle Raumalle. Alueelle suunnitellut, tiheästi rakennetut ylikorkeat
kerrostalot ja ylisuuri kauppakeskus tuhoavat suojavyöhykkeen tarkoituksen.

Muutos vaarantaa Vanhan Rauman maailmanperintöstatuksen, suunnitelmalla on suuri vaikutus Vanhan
Rauman elinvoimaisuuteen ja yleisesti kaupunkikuvaan.

Tuoreessa matkailukohteiden kansainvälisessä arvioinnissa Vanha Rauma nousi Satakunnan tärkeimmäksi
matkailukohteeksi.

Kaavamuutos pitää sopeuttaa arvioituun todelliseen tarpeeseen. Kaava ei toimi näin. Kaavamuutoksen
vaikutukset Vanhan Rauman maailmaperintöalueeseen (maailmanperintökohteiden erityisten
yleismaallisten arvojen säilyminen, OUV) tulee tarkoin selvittää ja nyt näin ei ole tehty. Vanhan Rauman
monipuolisen elinvoimaisuuden turvaaminen pitää olla suunnittelun ensisijainen lähtökohta.

Suunniteltu kauppakeskus mahdollistaa liiketilan suuren lisäyksen erikokoiselle liiketoiminnalle. Vanhan
Rauman monipuolisen elinvoimaisuuden turvaaminen pitää olla suunnittelun ensisijainen lähtökohta.

Suunniteltu kauppakeskus mahdollistaa liiketilan suuren lisäyksen erikokoiselle liiketoiminnalle. Vanhan
Rauman säilyminen elävänä maailmanperintökohteena edellyttää Vanhan Rauman liikkeiden tukemista
kaavoituksessa. Ylisuuri suunnitelma lisää epävarmuutta Vanhan Rauman erikoisliikkeissä, joiden
elinvoimaisuuden turvaaminen Vanhassa Raumassa on tärkeää.

Kauppaliikkeiden kuoleminen Vanhasta Raumasta merkitsisi, että keskeinen peruste Unescon
maailmanperintökohteen statukselle on vaarassa. Samalla menetetään tärkein matkailuvaltti, joka
vuodesta toiseen tuo Raumalle runsaasti kävijöitä ympäri maailmaa. Suunniteltu kauppakeskus ei
vastaavaan kykene.

Massiivinen rakentaminen alistaa suojellut rakennukset esimerkiksi kaupungintalon, minkä lisäksi Poselli ja
vanha merikoulu (Wännin päiväkoti) ”kutistuvat”. Alueen rakennusten kerroksellisuus heikkenee, mikäli
esimerkiksi linja-autoasema puretaan.

Kaupunkilaisten etu on viihtyisä ja miellyttävä ympäristö, mittakaavaltaan kohtuullinen kaupunkiasuminen
sekä liikenteellinen sujuvuus. Kaavamuutoksessa kaupunki sitoutuu toteuttamaan kalliita ja väkinäisiä katu-
uudistuksia ja siirtää yleisen pysäköinnin pääosin yksityiseen käyttöön, minkä lisäksi hävitetään yleisiä
pysäköintipaikkoja.

Vanha Rauma yhdistys ry. katsoo, että taloudelliselle rakentamiselle kaavassa annetaan liian suuri arvo
Vanhan Rauman arvoon nähden. Suojavyöhykkeellä on iso rooli turvattaessa Vanhan Rauman säilyminen
maailmanperintöstatuksen mukaisena kokonaisena ja elävänä vanhana kaupunkina.

Vanha Rauma Yhdistys ry. ei vastusta kerrostaloja ja kauppakeskusta, vaan Rauman oloihin sopimatonta
ylimitoitusta, liikenteellisiä ongelmia ja suunnittelun soveltumattomuutta kaupunkikuvaan. Yhdistys ei
esimerkiksi ymmärrä Tehtaankadun ratkaisua.
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Vanha Rauma Yhdistys ry:n mielestä nykyinen kortteli- ja katurakenne mahdollistaa asiallisia ratkaisuja ,
joiden pohjalta kauppakeskus voidaan toteuttaa Rauman oloihin ja maailmanperintökohteeseen sopivalla
arvokkaalla tavalla.

Asemakaavan muutoksen kanssa samanaikaisesti valmistelussa olevassa yleiskaavan linjauksessa esitetään
tavoitteeksi kolmanneksen ja pahimmassa tapauksessa lähes puolen Vanhan Rauman liike- ja
palveluyritysten lukeminen alueeseen, jota ei kaupungin taholta edes haluta pitää elinvoimaisena.

Pitkän historian aikana Vanhan Rauman kaupallinen elämä on keskittynyt sen läpi kulkevaan kahteen
valtasuoneen, liikekatuihin Kauppakatuun ja Kuninkaankatuun sekä kahteen toriin, Kauppatoriin ja
Kalatoriin.

Satakunnan maakuntakaavan sekä Vanhan Rauman tuoreen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan koko
Vanha Rauma kuuluu keskustatoimintojen alueeseen. Vanhan Rauman saadessa UNESCO:n
maailmanperintöarvon yksi keskeisimmistä perusteista oli koko Vanhan Rauman säilyttäminen elävänä
puukaupunkina, joka pohjautuu asukkaiden, matkailijoiden ja liike-elämän monipuolisuuden ja vilkkaaseen
vuorovaikutukseen.

Yleiskaavan linjaus on Maakuntakaavan, Vanhan Rauman hoito- ja käyttösuunnitelman, UNESCO:n
maailmanperintöarvojen, Vanhan Rauman suojeluperiaatteiden sekä nykyisen tilanteen vastainen. Vanha
Rauma Yhdistys on esittänyt yleiskaavaa koskevassa lausunnossaan 15.6.2016: ”Keskustatoimintojen alue
on Vanhassa Raumassa kahta liikekatua, Kauppakatua ja Kuninkaankatua sekä kahta toria, Kauppatoria sekä
Kalatoria reunustavien kortteleiden alue.”

Vanha Rauma Yhdistys ry. paheksuu, kaavaprosessin vaiheissa ei ole aidosti otettu huomioon perusteltuja
muutosehdotuksia, joita ovat esittäneet monet eri tahot. Kaavasuunnittelun ylimielinen kansalaisia ja
asiantuntijoita väheksyvä asenne ei sovi nykyaikaiseen kansalaisyhteiskuntaan.

Vuorovaikutteinen prosessi ja aito arvokeskustelu Rauman keskustaan vuosikymmeniin eniten vaikuttavan
alueen kaavoituksesta on käymättä julkisesti ja muutoin. Mikä estää keskustelun ja vuorovaikutteisuuden?
Vanha Rauma Yhdistys toivoo päätöksentekijöiltä herkkyyttä monipuolisesti kuunnella kansalaisia ja
asukkaita luottamuksen saavuttamiseksi.

Kaavamuutos koskee yhteistä maailmanperintöä, joten päätöksellä on laajempi kuin paikallinen merkitys.

Kauppakeskuksen arvioitu elinkaari on asiantuntijoiden mukaan 15 vuotta. Rauma ja Vanha Rauma
kaupungin ytimessä edustaa satoja vuosia kehittynyttä kaupunkirakennetta. Nyt suunnittelua näyttää
ohjaavan lyhytnäköiset kaupalliset, eivätkä kestävän kehityksen periaatteet. Millaiset arvot ja kuvan
itsestään Rauma haluaa kertoa?

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.
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Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2. Nykyinen asemakaava
mahdollistaa alueelle liiketilaa yli 14 000 k-m2. Vuonna 2013 alueella oli erikoiskaupan liiketiloja käytössä
noin 8500 k-m2, joten kaavaehdotuksen lisäys olemassa olleeseen on noin 8000 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat WSP:n ja FCG:n laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
määrä.

Korttelin 258 päämääräyksen mukaan alue on varattu asuin-, liike- ja toimistotiloja varten ja sille saa
sijoittaa hotellin. Lisäksi korttelia koskee määräys k10%, jolla on rajoitettu myymälä- ja toimistotilojen
määrää.

WSP:n kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -2015) on todettu,
että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-m2. Näin voidaan
rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen. Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-
m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Kaupunkien keskustat saattavat muuttua ajan kuluessa ja muutos saattaa vaikuttaa kaupunkikuvaan ja
näköaloihin. Pyrkimyksenä suunnittelussa on, että olemassa olevien olosuhteita ei heikennetä.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat osin jonkin verran ympäröiviä rakennuksia
korkeampia ja osin matalampia. Pääosin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-
alue on kaupungin ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset
asuinkerrostalot. Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle
sijoitetut pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran
viereisiä kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.
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Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin. Rakentamistapamääräykset on sidottu noudatettaviksi erillisellä
kaavamääräyksellä (ek8). Laadullisten määräysten sijoittaminen erilliseen määräysliitteeseen on
kaavateknisesti helpommin toteutettavissa kuin kaavakartalla. Lisäksi erilliseen liitteeseen on mahdollista
lisätä perusteluita ja havainnollistavaa ohjausta määräysten tavoitteista ja tarkoituksesta.

Kaavaan liittyvissä rakentamistapamääräyksissä on todettu muun muassa, että kauppakeskuksen ja Vanhan
Rauman välinen vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelussa ja että
kauppakeskuksen sisäänkäyntien sijoittumisessa tulee huomioida suuntautuminen Vanhaan Raumaan.
Kaavassa on myös osoitettu kauppakeskuksen läpi kulkeva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Rauman kaupungin ja Skanskan välisen sopimuksen mukaan Skanska vastaa havainnemateriaalin
tuottamisesta. Skanska ja Rauman kaupunki ovat todenneet havainnemateriaalin olevan riittävä.

Piha-alueet suunnitellaan rakennussuunnittelun yhteydessä.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa valmistellaan yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Alueen päälähestymissuunta on kaupunkikehältä eli Luoteisväylältä Tehtaankadulle. Tavoitteena on ohjata
ostoskeskuksen liikenne sekä ylimääräistä läpikulkuliikennettä keskustakehälle, jolloin Kotolankatu ja
Välikatu eivät kuormitu liikaa. Myöskään joukkoliikenne ei kuormita tarpeettomasti Kotolankatua.
Kotolankadun kanssa risteävä Pipanpolku rauhoittaa osaltaan Kotolankadun liikennettä, kun se toteutetaan
laadukkaasti ja turvallisesti korotettuna.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Muuta

Linja-autoasemasta on laadittu kuntotutkimus, jonka mukaan rakennuksen runko on kohtuullisessa
kunnossa, mutta muilta osin rakennus tulisi peruskorjata täydellisesti. Rakennuksen jatkokäyttöedellytykset
ja taloudellinen yhtälö eivät kuitenkaan tue peruskorjausta. Rauman kaupungin mukaan kaavaratkaisussa ei
tule säilyttää rakennusta.

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset ovat käytössä Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksen valmistelussa siltä osin kun ne ovat valmiit.
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MUISTUTUS 2 (Päivi Luosma)

Rauman kaupunki uudistaa organisaatiotaan ja tekee muutoksia johtamisjärjestelmään. Toimintatavat
muutettaisiin vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia, tavoitteena on vähentää byrokratiaa, selkeyttää
johtamista ja parantaa palvelua sekä yhteistyötä kuntalaisten kanssa.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto toimii jostain syystä kaupungin tavoitteiden vastaisesti, kun
se jättää huomioimatta lukuisat yhtenevät mielipiteet ja perustellut huomiot asemakaavan
ongelmakohdista. Vastaukset on vain kopioitu vastauksesta toiseen.

Edelleen, kaavoitusjaosto ei ole edes vastannut, miksi kaupunki ei koskaan luonnosta vaihtoehdosta, jossa
monen mielipiteenantajan jakamat kannat olisi huomioitu. Suunnitellusta kauppakeskuksesta ja
kerrostaloalueesta ei ole suostuttu tekemään alueen ympäristöön oikeassa suhteessa istutettua
selventävää pienoismallia, vaikka kaupunkilaisilla ei ole edes käsitystä minkälainen tai –kokoinen
rakennusmassa todellisuudessa on.

Muistutamme edelleen, että suunniteltu kauppakeskus on muurimaiselta muodoltaan epäsopiva
maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle eristämällä Vanhan Rauman muusta kaupungista.
Kauppakeskuksen kokoluokkaa ei ole pystytty perustelemaan millään muulla kuin kaupungin mielipiteellä,
jossa kaupunki ei anna suojavyöhykkeelle mitään merkitystä.

Tutkimusten mukaan Vanha Rauma on matkailijoille koko Satakunnan vetovoimaisuuden kohde. Konsultti
varoittaa kaupunkia siitä, että kauppakeskuksen pienet erikoisliikkeet vaarantavat Vanhan Rauman
elinvoimaisuuden, mutta kaupunki ei usko edes omaa konsulttiaan. Nyt ajettu asemakaavamuutos
vaarantaa uskaliaasti Vanhan Rauman maailmanperintöarvot.

Liikennejärjestelyt väitetään ratkaistavan ”asiantuntijoiden voimin”, silti 50 auton alimitoitetut
pysäköintipaikat ovat vain ”tehostettua ympäröivän alueen pysäköintipaikkojen käyttöä”.

Kuten hallinto-oikeudessa on toteutettu, kerrosalueen suuri rakentamistehokkuus tuo perusteetta
huomattavaa erityistä hyötyä kolmannelle osapuolelle. Kaavoitusjaoston vastauksessa syy on ”taloudelliset
näkökohdat”, mikä on kestämätön väite, kun suurin taloudellinen hyöty ohjataan muun tahon kuin
kaupungin tai kaupunkilaisten hyödyksi.

VASTINE

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.
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Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat osin jonkin verran ympäröiviä rakennuksia
korkeampia ja osin matalampia. Pääosin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-
alue on kaupungin ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset
asuinkerrostalot. Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle
sijoitetut pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran
viereisiä kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2. Nykyinen asemakaava
mahdollistaa alueelle liiketilaa yli 14 000 k-m2. Vuonna 2013 alueella oli erikoiskaupan liiketiloja käytössä
noin 8500 k-m2, joten kaavaehdotuksen lisäys olemassa olleeseen on noin 8000 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat WSP:n ja FCG:n laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
määrä.

WSP:n kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -2015) on todettu,
että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-m2. Näin voidaan
rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen. Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-
m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa on valmisteltu yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
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matalampana.. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

MUISTUTUS 3 (Seppo ja Ulpu Vuorio)

Uusi kauppakeskus on tarpeellinen, mutta rakennuksen kokoa, laajuutta ja massiivisuutta pidämme
kaupunkimme tarpeisiin sekä asukaslisäyksen kehitykseen nähden ylimitoitettuna ja liian suurena. Kaavan
kauppakeskusta tulisi mielestämme pienentää ja suhteuttaa maltillisemman kehityksen mukaan ja jättää
näin vapaata tilaa tuleville sukupolville. Alueelle ehdotetut massiiviset kerrostalot (kortteli 230 viisi
kappaletta ja kortteli 258 kaksi kappaletta, yli 250 asuntoa, tarkoittanee 400–500 asukasta) ovat täysin
ylimitoitetut. Raumalla ei ole ollut eikä ennusteissakaan lähivuosiksikaan mitään suurta kysyntää eikä
tarvetta uusille asunnoille. Mistä ihmeestä tulisivat tai muuttaisivat uudet asukkaat aiottuihin
omistusasuntoihin?

Kaavassa olevaan kortteliin, numero 230, ehdotetaan rakennettavaksi todella pienelle tontille viisi
kerrostaloa, joiden keskelle jäisi betonikannellinen, kuilumainen syvä ”sumppu” sisäpiha, johon ei mahdu
eikä voi istuttaa edes puita eikä pensaita pehmentämään betonirakennusten julkisivua. Asumismukavuus ja
viihtyvyys eivät täytä ehdotuksessa Raumalla omaksuttua rauhallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Täällä
halutaan kerrostaloissakin asua väljemmin ja erityisesti viihtyä ulkona puiden, istutusten ja vapaasti
auringon valaisevissa tilavissa pihaympäristöissä. Asumismukavuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi tulee
ehdottomasti huomioida seuraavat toimenpiteet ja siten lisätä ihmisten kiinnostusta hankkia keskustasta
kerrostaloasunto:

- pihoille pitää varata tilaa lasten leikkipaikoille ja näin huomioida lapsiperheiden tarpeet
- esteettömyys huomioitava ikääntyville ja liikuntarajoitteisille aikuisasukkaille sekä osoittaa jo

kaavassa heille omat oleskelutilansa
- kerrostalojen määrää ja kokoa tulee vähentää oleellisesti
- kerrostalojen räystäskorkeus tulee rajoittaa korkeintaan samaksi kuin Nortamonkadun ja

Tallikedonkadun kulmassa oleva IV-kerroksinen kerrostalo. Oheen liitämme havaintopiirroksen
katsottuna Nortamonkadulta K- Citymarkettiin päin. Siinä havainnollistuu konkreettisesti miten
esitetyt ylikorkeat kerrostalot aiheuttavat epämiellyttävän, kaikuvan kuilun Nortamonkadulle
ikävine näkymä-, saaste- ja meluhaittoineen! Tällaisten ”tornitalojen” (talojen korkeus yli 30
metriä!) kerrostalolähiötä ei pidä rakentaa aivan matalan ja idyllisen Vanhan Rauman kupeeseen.

- hyvänä esimerkkinä keskustan kerrostalojen oikeaoppisesta rakentamisesta ja suunnittelusta on
juuri valmistunut As. Oy Alfredinkulma, pienkerrostalo (kolme kerrosta, tilavat piha-alueet,
esteettömyys jne.), jossa siis toteutuu raumalaisten toivoma asumisväljyys kolmikerroksisissa
kerrostalossa. Tuskimpa olisivat menneet kaikki asunnot kaupaksi jo ennen valmistumista, jos
siihenkin olisi rakennettu tällaisia 7-8 kerroksellisia tornitaloja kylkikylkeen ja vieriviereen.

Esittämänne perustelu ja vastaus aikaisempaan mielipiteeseemme, että talojen korkeudet johtuvat alle
tulevista pysäköintitiloista, on mielestämme täysin perusteeton eikä mielipidettämme ole haluttu
mitenkään ottaa huomioon. Pysäköintitilat ja talojen räystäskorkeus eivät todella riipu toisistaan, vain
yksinkertainen tahto ja päätös riittäisi madaltamaan talojen korkeutta kuten olemme esittäneet ja
esitämme vakavissaan sen taas uudelleen. Todellisuudessa vain taloudelliset näkökohdat ja kaavan
rakentamistavoitteet ovat pyrkimyksiä, johon asemakaavalla halutaan saavuttaa, ei niinkään asukkaiden
viihtyvyys, valitettavasti!

Sama koskee myös korttelia no 258, johon on esitetty kaksi erillistä kerrostaloa. Talojen räystäskorkeus
tulee rajoittaa maksimissaan noin 17 metriin. Näin vältetään liiallista kuilumaisuutta ja ahtauden tuntua
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kyseisellä paikalla. Kaavaan ehdotettujen talojen korkeus voisi olla Tehtaankadun puolella olevan (As. Oy
Tarvonsaarenpuisto) mukainen eli räystäskorkeudeltaan samankorkuinen eikä poiketa korkeudeltaan.
Ehdotamme edelleen, että tämä kortteli no 258 varataan ahtauden ja pienuuden takia vain
asuinkerrostalon (AK) kortteliksi ja poistetaan mahdollisuus sijoittaa myös kortteliin hotellia (AL4).

Ennen päätöksiä on varmistettava huoltoliikenteen ja varsinkin pelastusajoneuvojen mahtuminen jo
olevalle Ajurinkatu 3:ssa olevalle taloyhtiön kiinteistölle. Tästä ei ole annettu varmistavaa tietoa
aikaisemmin. Kuvista ja mitoituksesta tulee vahva epäilys, että nykyiset pelastuslaitosten tikasautojen
kääntösäteet ovat niin suuria, etteivät autot hätätilanteissa pääse todellisuudessa toimittamaan
tehtäväänsä turvallisesti. Ajurinkadulle on jätettävä riittävästi leveyttä pelastusajoneuvoille.

Miten kaavassa on varmistettu ja otettu huomioon katujen (Tehtaankatu, Kotolankatu, Nortamonkatu ja
Ajurinkatu) risteyksien liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Valo-ohjausta on suunniteltu lisättäväksi
Luoteisväylän ja Tehtaankadun risteykseen sekä kevyelle liikenteelle Luoteisväylän ja Ajurinkadun
risteykseen. Säilyykö muiden risteyksien ajojärjestys normaalina vai asetetaanko jollekin kadulle lisäksi
liikennemerkein etuajo-oikeus? Säilyykö Ajurinkatu yleisenä, tasavertaisena katuna vai muuttuuko se ns.
pihakaduksi? Näihin kysymyksiin tulee hankkia ratkaisut ennen kaavan hyväksymistä. Myös uusien talojen
parkkitiloista meno- ja poistumistie on mielestämme ahdas ja tulee aiheuttamaan vaaratilanteita.

Ehdottoman hyvänä ajatuksena pidetään suunnittelussa ja rakentamisessa jo tässä vaiheessa ottaa
huomioon ja lisätä ehdotukseen ns. katulämmitys. Minimitarpeena olisi ainakin kaikkien kevyenliikenteen
väylien ja jalankulkuteiden lämmitys kaavan alueella, tai jopa vaihtoehtoisena kaikkien teiden, katujen ja
ulkoalueiden sekä tietenkin varsinaisen keskuksen eli ns. Tarvontorin lämmitys.

Hyväksyttäväksi tulevaan kaavaan asuinkorttelien 230 ja 258 autopaikkojen määrän tulee olla samojen
ehtojen mukainen kuin tämän alueen muissakin asuinkortteleissa eli autopaikka 1ap/70m2 tai 1ap/asunto.
Ehdotettu 1ap/100m2 on aivan liian vähän asukkaiden autoille ja kuormittaa turhaan lähistöllä olevia muita
yleisiä pysäköintialueita. Millä perusteella poiketaan lähialueella ja muualla Raumalla käytössä olevasta
pysäköintinormi arvosta (1ap/100m2) tässä kaavaehdotuksessa asuintalojen kohdalla? Tähän en saanut
mielipidevaiheessa pätevää ja perusteltua vastausta, ja miksi edelleen esitetään ja poiketaan vakiintuneesta
pysäköintimitoituksesta, onkohan vain taloudelliset näkökohdat painavampia kuin tasapuolinen
rakennusjärjestys! Onko joku taho jopa sanellut ehtoja näistä autopaikoista?

Kaavasuunnittelijalta tulee ennen päätöksiä vaatia kolmiulotteinen havainne- ja visualisointipiirustus
asuinkerrostalojen todellisista korkeuksista, jotta kaavan lopulliset päättäjät saisivat konkreettisen ja aidon
käsityksen muodostuneista ”kuiluista” ja talojen korkeussuhteista (katso liitteenä olevaa ”piirrosmallia”)
Nortamonkadulla, Karjalankadulla, Tehtaankadulla sekä korttelien 230 ja 258 sisäpihoista. Esityksessä voisi
samalla havainnollistaa auringon valon pääsyn sekä varjojen vaikutuksen alueelle. Tämä siksi, ettei
nykyisten päättäjien tarvitsisi jälkeenpäin katua ja menettää kasvojaan, kuten monet senaikaiset päättäjät,
kun käsiteltävällä alueella ollut arvokas lyseokiinteistö purettiin ja paikalle rakennettiin nyt purettavaksi
tulevat rakennukset. Vastauksena mielipiteeseemme vastasitte, havainnekuvia ei tarvita, sillä
kaavoitusjaostoon valitut päättäjät osaavat hahmottaa ja tehdä päätöksiä ilman havainnekuviakin!
Rohkenen kuitenkin epäillä heidän piirustuslukutaitojaan ja hahmotuskykyjään näin suuressa
kaavapäätöksessä, koska he eivät ole kaupunkirakennusarkkitehtuurin ammattilaisia vaan maallikoita!

Lopuksi haluamme muistuttaa tästä kauppakeskuskaavasta päättäviä, että pohtivat syvällisesti vaikutuksia
ennen päätöstään kumpi on tärkeämpi Raumalle; olla ja pysyä Unescon maailmanperintökohteitten
arvokkaalla listalla vai sallia tänne ”jokaisesta kaupunkikeskuksesta löytyvä”, mammuttimainen
kauppakeskus ja sen ympärille ahtauteen rakennettuja tornimaisia , ympäristöään korkeampia kerrostaloja.
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VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2. Nykyinen asemakaava
mahdollistaa alueelle liiketilaa yli 14 000 k-m2. Vuonna 2013 alueella oli erikoiskaupan liiketiloja käytössä
noin 8500 k-m2, joten kaavaehdotuksen lisäys olemassa olleeseen on noin 8000 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat WSP:n ja FCG:n laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
määrä.

Korttelin 258 päämääräyksen mukaan alue on varattu asuin-, liike- ja toimistotiloja varten ja sille saa
sijoittaa hotellin. Korttelin sijainti kaupungin ydinkeskustassa on hotellitoiminnan kannalta hyvä. Kaava
mahdollistaa korttelin toteuttamisen myös kokonaan asumisena.

WSP:n kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -2015) on todettu,
että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-m2. Näin voidaan
rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen. Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-
m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Kaupunkien keskustat saattavat muuttua ajan kuluessa ja muutos saattaa vaikuttaa kaupunkikuvaan ja
näköaloihin. Pyrkimyksenä suunnittelussa on, että olemassa olevien olosuhteita ei heikennetä.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.
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Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat osin jonkin verran ympäröiviä rakennuksia
korkeampia ja osin matalampia. Pääosin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-
alue on kaupungin ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset
asuinkerrostalot. Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle
sijoitetut pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran
viereisiä kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Asuntojen lisätarve perustuu asumisväljyyden kasvuun ja asuntokuntien koon pienenemiseen. Yleiskaava
2025 luonnoksessa on tavoitteeksi asetettu varata uusia asuntoja 4500 asukkaalle, joista asemakaava-
alueen kaupunkimaisille alueille tulisi osoittaa asuinpinta-alaa 2000 uudelle asukkaalle.

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin.

Kaavaan liittyvissä rakentamistapamääräyksissä on todettu muun muassa, että kauppakeskuksen ja Vanhan
Rauman välinen vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelussa ja että
kauppakeskuksen sisäänkäyntien sijoittumisessa tulee huomioida suuntautuminen Vanhaan Raumaan.
Kaavassa on myös osoitettu kauppakeskuksen läpi kulkeva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Rauman kaupungin ja Skanskan välisen sopimuksen mukaan Skanska vastaa havainnemateriaalin
tuottamisesta. Skanska ja Rauman kaupunki ovat todenneet havainnemateriaalin olevan riittävä.

Piha-alueet suunnitellaan rakennussuunnittelun yhteydessä.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa on valmisteltu yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Alueen päälähestymissuunta on kaupunkikehältä eli Luoteisväylältä Tehtaankadulle. Tavoitteena on ohjata
ostoskeskuksen liikenne sekä ylimääräistä läpikulkuliikennettä keskustakehälle, jolloin Kotolankatu ja
Välikatu eivät kuormitu liikaa. Myöskään joukkoliikenne ei kuormita tarpeettomasti Kotolankatua.
Kotolankadun kanssa risteävä Pipanpolku rauhoittaa osaltaan Kotolankadun liikennettä, kun se toteutetaan
laadukkaasti ja turvallisesti korotettuna.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Kaavassa on varattu riittävästi tilaa toteuttaa mitoitusnormien mukaiset toimivat ajorampit
asuinkortteleiden pysäköintiin. Toteuttamisesta vastaa rakennuttaja.
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Muuta

Katulämmityksen rakentamista arvioidaan tarkemman rakennussuunnittelun ja katusuunnittelun
yhteydessä.

Pelastusviranomaisten kanssa on käyty läpi kaavamateriaali. Mielipide annetaan tiedoksi
pelastusviranomaiselle.
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MUISTUTUS 4 (Kiinteistö Oy Naula)

Kaavamuutosehdotus kortteliin 258 on rakennuskorkeuden ja kerrosluvun osalta kohtuuton verrattuna
korttelin 231 8 m:n räystäskorkeuteen. Voimassa olevassa kaavassa räystäskorkeudet kortteleissa 258 ja
231 ovat samat, mutta valmisteilla olevan kaavan mukaan räystäskorkeuksiin tulisi yli 10 m:n ero.

Korttelin 258 kerrosluku on voimassa olevan asemakaavan mukaan II3/4 ja rakennusoikeus 1500m2.
Kaavaehdotuksessa korttelin 258 kerrosluku on V ja rakennusoikeus 5400m2.

Korttelin 231 kerrosluku on II2/3 ja rakennusoikeus e=1 (~1000m2).
Korttelin 257 kerrosluku on IIIu3/4 ja rakennusoikeus 1700m2.

Suuri eriarvoisuus olisi havaittavissa helposti jos luonnosteltaisiin kaupunkinäkymä Tehtaankadulta ja
Luoteisväylältä liitteenä olevaan kaavaotteeseen merkityistä suunnista.

Rakennusten korkeuserot/kontrastit ovat kohtuuttomia kortteleita 231 ja 258 verrattaessa toisiinsa.

Eriarvoisuus vaikuttaa alentavasti tontin 194 arvoon korttelissa 231. Korkeaksi suunnitellun korttelin
yläkerroksista on suora näköyhteys tontin 194 piha-alueelle.

Kirjallisesta pyynnöstämme huolimatta emme ole saaneet järjestetyksi neuvottelua kaavoitusosaston
kanssa näkemyseron ratkaisemiseksi.

VASTINE

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Kaupunkien keskustat saattavat muuttua ajan kuluessa ja muutos saattaa vaikuttaa kaupunkikuvaan ja
näköaloihin. Pyrkimyksenä suunnittelussa on, että olemassa olevien olosuhteita ei heikennetä.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat osin jonkin verran ympäröiviä rakennuksia
korkeampia ja osin matalampia. Pääosin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-
alue on kaupungin ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset
asuinkerrostalot. Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle
sijoitetut pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran
viereisiä kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Rauman kaupungin ja Skanskan välisen sopimuksen mukaan Skanska vastaa havainnemateriaalin
tuottamisesta. Skanska ja Rauman kaupunki ovat todenneet havainnemateriaalin olevan riittävä.
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MUISTUTUS 5 (Jukka Koivula)

Muistutus, joka koskee Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta (AK 01-100).

Nähtävillä oleva asemakaava on tuotu nopealla aikataululla asiallisesti ottaen samanlaisena kuin vuoden
alussa palautettu kaava, vaikka kaavaa kohtaan esitettiin raskaat valitukset, mm. jääviyden ja Vanhan
Rauman maailmanperintöarvon vaarantumisen osalta. Valitukset jätettiin tutkimatta ja selvittämättä muilta
osin kuin jääviyden osalta. Kaupunki pyrkii edelleen toteuttamaan rakennusyhtiö Skanskan ja osuusliike
Keulan vaatimukset ylisuurista rakennusoikeuksista sekä kauppakeskusta että kolossimaisia
kerrostalokortteleita koskien. Suunnitelmat eivät sovi Rauman keskustan mittakaavaan ja ne johtaisivat
toiminnallisesti huonoon lopputulokseen.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee kokonaan UNESCO:n maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä. Suomi
on sitoutunut maailmanperintösopimukseen (SopS19/1987). Sopimuksen ja asetuksen 364/1987
perusteella on määritelty mm. suojavyöhyke maailmanperintöalueille. Vanhan Rauman
maailmanperintöstatus perustuu paljolti siihen, että alueella on säilynyt vilkas erikoisliiketoiminta. Tässä
suhteessa se on poikkeuksellinen Pohjois-Euroopan puukaupunkien joukossa. Suojavyöhyke on kirjattu
voimassa olevaan, vahvistettuun osayleiskaavaan ja on siten velvoittava. Kaavamuutoksen luonnoksen
asemakaavamääräykseen on kirjattu, että ”alueen rakennus- ja liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on
otettava huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen”.

Kaavasuunnitelma ei täytä MRL 5 § 3 kohdan tavoitteita ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen
vaalimisesta, MRL 50 §:ssä mainittuja paikallisten olosuhteiden, ja kaupunki- ja maisemakuvan
huomioonottamista eikä noudata Suomen hyväksymän maailmanperintösopimuksen tavoitteita.

Kaupunki ei ole vaivautunut enää vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Nyt kaavaa viedään eteenpäin ilman
yleisötilaisuuksia eikä osallisten kokouksia ole enää järjestetty. Edellisen saman sisältöisen kaava-aineiston
ainoa havainnekuva on poistettu nähtävillä olevasta kaavamuutosehdotuksesta.

Liikekerrosala ja Vanha Rauma

Kaavamuutoksen sisältämä suuri liike- ja kerrostalorakentamisoikeus, rakentamisen mittakaava ja ratkaisut
ovat ristiriidassa em. asemakaavamääräyksen kanssa. Jo pelkästään liiketilojen osuus kauppakeskuksen
ensimmäisen vaiheen kokonaiskerrosalasta 16500 + 3350 + 3650 + 2300 + 7440 krsm2 on huomattavasti
suurempi kuin Vanhan Rauman liiketilojen koko määrä. Tämän lisäksi laajennukseen saisi vuonna 2025
rakentaa 2500 krsm2 liiketilaa. Tämä on vastoin tasapuolista kohtelua ja merkitsee rajallisen ostovoiman
alueella ylivoimaista kilpailuasemaa kappakeskukselle. Liikekerrosala olisi n. 7 kertaa peruskorjatun
kauppakeskus Wännin kokoinen.

Kaavamuutoksen selostuksessa (s. 55) mainitaan: ”Vanha Rauma koostuu muusta keskustasta poiketen
pääosin pienistä puurakennuksista, mikä asettaa liiketiloille rajoitteita. Vanhan Rauman liiketiloja ei voi
muuttaa ja uudistaa samaan tapaan kuin muualla keskustassa ja uusia liiketiloja sinne ei pysty
rakentamaan. Vanhalla Raumalla ei ole samanlaisia keinoja kilpailla kuin kauppakeskuksella.” Edelleen (s.
55): ”Heilahtelut kaupan tilanteessa aiheuttavat kuitenkin suuria paineita Vanhan Rauman alueella muuttaa
väliaikaisesti tai pysyvästi nykyisiä liiketiloja muuhun käyttöön. Tämän kaltaiset muutokset vaikuttavat
oleellisesti alueen rakennusten autenttisuuden ja historiallisen kerroksellisuuden
säilyttämismahdollisuuksiin.”
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Autenttisuus on kirjattu UNESCO:n maailmanperintökohteiden ominaisuuksien joukkoon. Museovirasto
kertoi esittävänsä samansisältöisen kaavamuutoksen valituksessa kaavamuutoksesta raportointia
UNESCO:n maailmanperintökomitealle. Suomen ICOMOS on kääntynyt samassa tarkoituksessa
kansainvälisen ICOMOSin puoleen.

Erittäin outo on kaupungin vastine, jossa todetaan, että ”esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa
pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä
massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on
kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet
luomaan.” Toisin sanoen tavoite ei ole täydentää kaupunkikeskustaa tänne sopivalla rakentamisella, vaan
synnyttää suuren luokan kauppakeskus.

Museoviraston merkittävä valitus pitäisi kaavan palauttamisen jälkeen ottaa vakavasti huomioon ja
muuttaa kaavan sisältö kaupunkikuvallisesti paremmaksi ja toimintojen osalta kevyemmäksi.

Jo nyt kaupunki on menettänyt mainettaan arrogantista suhtautumisesta Vanhaan Raumaan. Ylimittaisen
kaavasuunnitelman jääräpäinen jatkaminen muodostaisi suuren uhan korvaamattomille
maailmanperintöarvoille.

Edellä jo itse kaava-asiakirjoista selviää tavoitteiden, asemakaavan sisällön ja huomioon otettavan Vanhan
Rauman erityisaseman ristiriidat. Kaavan muutosluonnoksen viitesuunnitelmiin sisältyvä alueen
leikkauspiirustus kertoo karulla tavalla rakentamisen mittakaavasta.

Kaavamuutoksessa ei oteta huomioon myöskään vieressä olevia suojeltuja rakennuksia. Rakentamisen
mittakaava alistaa lähiympäristön. Valtakadulla sijaitsee suojeltu kaupungintalo ja sen viereiset
puurakennukset. Vastapäätä Kanalin toisella puolella sijaitsevat lähimmät Vanhan Rauman
maailmanperintöalueeseen kuuluvat rakennukset, vanhin merikoulu (Wännin päiväkoti) ja ent.
rukoushuone (Poselli).

Keskeneräiset kaavat, yleiskaava sekä keskustan ja Vanhan Rauman osayleiskaava tulisi saattaa
hyväksyttäväksi, ennen kuin näin oleellisesta hankkeesta päätetään detaljikaavatasolla.

Kerrosalan määrittely ei vastaa kaavamääräysten selkeystavoitetta

Kaavamääräysten tulee olla yksiselitteisiä, rakentamiseen liittyviä. ”Kikkailu” kerrosaloilla, kuten
museoviraston lausunnossa on aiemmin mainittu, palvelee vain sitä, että hyväksymisvaiheessa kaavan suuri
kerrosalamäärä näyttäisi siedettävämmältä.

Rakennuksen kerrosalan jakaminen osiin (rajoitus 16500 krsm2 ja erikseen käytävä-, aula- ja
porrashuonetiloille 3350 krsm2) ei ole valvottavissa. Liiketilojen liittyminen liukuovilla ympäristöön ja
kahviloiden ja erilaisten myyntipisteiden sijoittuminen käytäväalueille basaarinomaisesti on normaalia
kauppakeskuksissa. Tämä tekee asemakaavamääräykseen perustuvan rakentamisen valvonnan
mahdottomaksi.

Kaupallisissa selvityksissä on rajattu pienten liikkeiden määrä 1000 m2:iin. Tästä ei ole välitetty
suunnitelmissa. Pienten liiketilojen rajaaminen tosin on mahdotonta (kaavamääräyksissä alle 200 m2
myymälöiden enimmäispinta-ala 2010). Liikkeet voivat muodostaa osuuskuntia ja muita yhtymiä liiketilojen
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sisälle. Viitesuunnitelmassa onkin esim. liiketila liike jaettu osiin a, b, c. Kevyiden liukulasien ja kalusteiden
avulla voidaan muodostaa minkälaisia liikkeitä tahansa ja lisäksi sijoittaa pieniä liikepisteitä käytäville.
Viitesuunnitelmien mukaan alle 300 m2:n liiketiloja on esitetty valtaosa. Nämä kaikki kilpailevat Vanhan
Rauman liiketilojen kanssa. Kaavamääräyksissä esitetyllä tavalla rajaamalla ei voida vaikuttaa, etteikö
kauppakeskus nitistä Vanhan Rauman liikkeitä. Tämän estämistä on kuitenkin pidetty tavoitteissa tärkeänä.
Toisaalla kaupunki myöntääkin vastineessaan, että pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti
hankalaa.

Kaupunki on vastineessaan huomautukseeni 17.8.16 vastannut, että ”kauppakeskus vaatii toimiakseen
tietyn kokonaiskonseptin, mihin kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan
(rajoittamalla pienliikkeiden määrää), monet tärkeät toimijat - apteekit, pankit, pienet kahvilat, kaupalliset
terveyspisteet ja muut vastaavat - jäävät pois.”

Viereiseen CKP-kortteliin 265 voisi kaavaehdotuksen mukaan sijoittaa vuoden 2025 jälkeen 2500 krsm2
liiketiloja, joita ei koske edellä mainittu pienliikerajoitus. Tämä määrä olisi vielä suurempi kuin ensimmäisen
vaiheen kauppakeskuksen sallittavien pienliikkeiden pinta-ala.

Edellä näkyy, että keskeinen tavoite on tehdä mahdollisimman suuri, kaikkea erikoiskauppaa sisältävä
kauppakeskus, joka korvaa Vanhan Rauman erikoiskaupan keskuksena. Asemakaavan selostuksessa
todetaankin (s. 54), että (kaupallisen) ”selvityksen laskelmissa ei ole huomioitu Rauman keskustan
erityisasemaa maailmanperintökohteena.” Vanhalle Raumalle varataan rooli ”palvelupainotteisempana”
alueena ja turistialueena. Esimerkiksi Porissa ja Hämeenlinnassa isot kauppakeskukset ovat tyhjentäneet
merkittävästi vanhojen keskustojen liiketiloja.

Ennusteet ja kaupalliset selvitykset tähtäävät ylimittaiseen kauppakeskukseen

Kaupallisia selvityksiä on laadittu useaan otteeseen. Kaupallinen vaikutusaluetta (esim. Säkylään ja Laitilaan
asti) on tulkittu aivan liian laajana. Tavoitesisältönä on imeä erikoiskauppa pois ympäröivistä kunnista.
Kuitenkin ennusteet osoittavat tarkastelualueella negatiivista väestökehitystä ja Raumalla vanhenevaa
väestöä, joka tarvitsisi lähipalveluja, ei ensisijaisesti kauppakeskuksia. Kulutus on vähentynyt usean vuoden
aikana ja ostovoimaennusteet ovat erittäin varovaiset. Lisäksi selvityksissä todetaan, että Raumalla on jo
erikoiskaupan myymälöitä paljon ja monipuolisesti.

Erikoiskaupan ja palveluiden kauppaneliöitä arvioitaessa on esillä kahden luvut. ”Perinteinen
kasvuennusteen” voi tulkita olevan ylimitoitettu, koska em. perusteet esittävät olematonta kasvua tai
miinusta. Yleiskaavan kasvuennusteet esittävät WSP:n selvityksen mukaan jopa enimmillään keskustaan
24000 krsm2 erikoiskaupan ja palveluiden tilaa. Kaupunki on hankkinut FCG:ltä vielä hurjemmat kaupalliset
ennusteet, joissa keskustahakuisen erikoiskaupan neliöt olisivat aikavälillä 2015-2035 maksimissaan 40 000
krsm2 (FCG s. 25)! (-Tämän toteutuminen tietäisi myös sitä, että esitetty kerrostalokortteli väärässä
paikassa kauppakeskusten välissä on aivan mahdoton pelkästään mitoituksen vuoksi.)

Kaavaselostuksissa on aiemmin todettu kaupallisiin selvityksiin viitaten, että liiketilan tarvelaskelmiin liittyy
lukuisia epävarmuuksia. Nämä kaupalliset ennusteet näyttävät huutokaupalta eivätkä anna mitään
luotettavaa tietoa todellisesta tarpeesta. Luotettavimpia lukuja on ”hitaan kasvun” ennusteet, jotka
lupaavat keskustaan 2600-5200 neliötä erikoiskauppa ja palveluita v. 2015-2025. Vaihteluvälit ovat
näissäkin hyvin suuret.
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Kaupallisissa selvityksissä pidetään esillä kaavan muutosluonnoksen mukaista kauppakeskussuunnitelmaa
ja todistetaan sen olevan oikean kokoinen. Yleiskaavaennusteiden roimaa ylimitoitusta pidetään aivan
normaalina. Lisäksi esitetään harhaanjohtavasti, että liikeneliöitä ei tule kovin paljon, koska osa menee
nykyisten kauppakeskusten neliöiden korvaamiseen (8500 m2). Kuitenkin nämä liikkeet ovat loppuneet tai
muuttaneet toisiin tiloihin. Jäljellä ei ole muita kuin tilapäistiloissa oleva Jätti-rätti. Ei ole tarvittu liiketiloja,
vaikka entisen Sokoksen ikkunoissa on ollut pitkään ilmoitus runsaista vuokrattavista tiloista.

Kaupalliset ennusteet kyllä antavat osin realistisen kuvan lopputilanteesta. WSP:n kaaviossa s. 36 ja 38-39
selviää, että Vanhan Rauman liiketoiminta kalpenee kauppakeskuksen tullessa ja tekstissä annetaan kuva
nykyisen erikoiskaupan muuntumisesta palvelupainotteisemmaksi.

Kaavasuunnitelma ei täytä MRL 5 § 2. ja 8. kohtien tavoitetta taloudellisuudesta eikä ota huomioon MRL
50 §:n tarkoittamaa olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämistä.

 Kaavamuutos ei säästä eikä ota huomioon nykyistä rakennettua ja istutettua ympäristöä eikä toimintoja.
Uuden tieltä purettaisiin kaksi korjattavissa ja muutettavissa olevaa kauppakeskusta ja linja-autoasema.
Linja-autoasema on merkitty keskustan osayleiskaavan inventointikartalla korkeimpaan luokkaan A, kuten
Tarvonsaaren koulu tai Nuortentalo. Lisäksi rakennettu katuverkosto pitäisi muuttaa tarpeettomasti.

Skanska edellyttää ylisuurta kauppakeskusta ja sen lisäksi kerrostalorakentamista, jotta kulut purkamisesta
voitaisiin kattaa ja tehdä spekulatiivista rakentamista. Kaupunki myisi edullisesti rakennusoikeutta ja tekisi
vielä uusittavan kunnallistekniikan.

Liikenneympäristö huonosti suunniteltu

Kaavamuutoksessa on katkaistu kauppakeskuksen ylisuuren rakentamisen vuoksi keskeinen katu
Tehtaankatu. Tämä on johtanut keinotekoiseen katuyhteyteen (Kotolankatu) ja Tehtaankadun liittämiseen
Välikatuun.

Kaavahankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2013 suunnitelmissa oli vielä matkakeskuksen toteuttaminen.
Matkakeskukseen olisi kuulunut kauko- ja paikallisliikenteen terminaali, taksiasema sekä saattoliikenteen ja
matkahuollon pysäköinnit. Myöhemmissä kaavahankkeissa on suunniteltu poistettavaksi linja-autoasema
alueineen, johon nämä toiminnat sopisivat luontevasti. Matkakeskus on tilapäisesti unohdettu (kts. myöh.
Osayleiskaava s.9). Linja-autoaseman säilyttämisedellytyksiä tutkittiin vaihtoehdoissa vain pintapuolisesti.

Kaukoliikenteen terminaali on suunnitelmassa ahdettu kauppakeskuksen toisen kerroksen alle äärimmäisen
pieneen, toimimattomaan ja liikenneturvallisuuden kannalta vaaralliseen loukkoon, jossa on vain
peruutuspaikkoja. Joukkoliikenteelle ei ole varattu mitään kehittämismahdollisuuksia.

Kauppakeskusta kiertäville kapeille ja mutkaisille takakaduille tulisi kaukobussiliikenne, lähibussiliikenne,
saattoliikenne, taksit, kauppakeskuksen koko asiakasliikenne, kauppakeskuksen kahden huoltopihan
kuorma-autoliikenne (peruuttaen), nykyisten ja rakennettavien asuntokortteleiden liikenne sekä jalankulku-
ja pyöräliikenne. Kuvaavaa on, että kaavaratkaisusta johtuen kaukoliikenteen ”terminaalin” bussit
liittyisivät muuhun liikenteeseen kadun kulmissa, jossa ei ole kunnon näkyvyyttä. Samoin paikallisliikenteen
pysäkki on ahtaasti huoltopihan ja kaukoliikenteen oviaukkojen välissä! Kauppakeskuksen koko
pysäköintiliikenne johdettaisiin kahden kauppakeskuskerroksen päälle ramppeja pitkin kadun kulmasta
äkkinäisellä tiukalla mutkalla ja tässä ympäristössä on vielä kauppakeskuksen yksi pääsisäänkäynti.
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Mainittuja huoltopihoja tai ramppiratkaisuja ei voida tässä suunnitelmassa toisinkaan toteuttaa, koska
rakennuksen muiden sivujen kaavaratkaisut estävät vaihtoehdot. Siksi kysymys ei ole pelkästään huonosta
viitesuunnitelmasta (joka ei ole varsinaisesti kaava-asia), vaan kaavamuutoksen pakottamasta
toimimattomasta ja vaarallisesta liikenneympäristöstä.

Sen lisäksi, että rakennus katkaisee normaalin ja luontevan itä-länsisuuntaisen liikenne- ja kävely-yhteyden,
koko kaupungin keskeinen kevyenliikenteen raitti (Pipanpolku, joka yhteys on määritelty myös voimassa
olevassa osayleiskaavassa) joutuisi risteämään edellä mainitun Kotolankadun kanssa vaarallisessa
umpikortteleiden kulmassa. Kerrostalokorttelin 230 koko pysäköintiliikenne nousisi suoraan kellaritasolta
samalle kadulle, samoin pysäköintiliikenne korttelin 265 luolasta.

Kaavaehdotuksessa nykyiselle yleiselle pysäköintialueelle on sijoitettu kortteli 265. Se poistaa sekä
voimassa olevan kaavan mukaisen, kaupungin omistaman tärkeän yleisen pysäköintialueen ja
tasopysäköintimahdollisuuden, joka on kehäväylien tuntumassa.

Kaavatavoitteissa esitetään, että ympäristössä pitäisi olla riittävästi pysäköintipaikkoja. Niitä tarvitaan sekä
muuta keskustaa että Vanhaa Raumaa varten. Ehdotuksessa korvaava LPY-alue on ahdas ja väärällä puolella
Kotolankatua. Sen kapasiteetti ei riitä edes rasitepaikkoihin ja liityntäpaikkoihin. Kaavaselostuksessa
todetaan, että kaavasuunnittelun kuluessa on väljennetty pysäköintinormeja. Selostuksen tekstit kuvaavat
selvästi, miten autopaikoista on pulaa, suunnitelmassa ei ole varattu riittävää määrä pysäköintipaikkoja
yleiselle pysäköinnille eikä asukkaiden pysäköinnille. Katujen varsille jäisi ani harvoja pysäköintipaikkoja.

Liikenteen ja pysäköinnin virheet liittyvät silläkin tavalla Vanhan Rauman suojeluarvojen laiminlyöntiin, että
kaupungin taksiasema on tällä hetkellä yleisellä pysäköintialueella Savilankadulla, joka tarvittaisiin
välttämättä kaavan osoittamaan tarkoitukseen Vanhan Rauman hyväksi. Lisäksi paikallisbussiterminaali
sijaitsee Savilankadun osalla paikalla, jossa riittäisi vain bussipysäkki. Tämä katualue voitaisiin varata
Vanhan Rauman viereisiksi pysäköintipaikoiksi ja siten parannettaisiin Vanhan Rauman vetovoimaa ja
kevennettäisiin alueelle ajavaa turhaa liikennettä. Aikaisemmista käsittelyasiakirjoista selviää
apulaiskaupunginjohtajan ilmoittaneen, että taksiasemaa ei siirretä (matkakeskukseen) - tämä ilman
perusteluja.

Kauppakeskuksen kaikki pysäköintipaikat on sijoitettu viitesuunnitelmien mukaan kahteen kerrokseen
kauppakeskuksen kahden kauppakerroksen päälle korkealle. Ajoramppi voidaan edelleen sijoittaa
käytännössä vain Tehtaankadun mutkaan. Viereisen kortteli 265 CKP kattopysäköintiin neljännen kerroksen
päälle (!) ajettaisiin siltaa pitkin kauppakeskuksen katolta.

Ratkaisu on kelvoton, se on sekä väkinäinen että toimimaton. Lisäksi korttelin 265 pysäköintiratkaisu tekisi
käytännössäkin mahdottomaksi järjestää kortteliin minkäänlaista pihaa tai ulko-oleskelutilaa, vaikka kaava
sallii asumisen CKP-kortteliin.

Kauppakeskukseen pitäisi mutkitella esim. idästä Karjalankadulta neljän risteyksen kautta ja itse
pysäköintitasot ovat rakennuksen muodosta johtuen aivan sokkeloiset. Matkaa rampin alaosasta viimeiselle
pysäköintipaikalle kertyy melkein 500 metrin matka. Pysäköintialue on jo pelkästään paloturvallisuuden
vuoksi kattotasanteilla liikekerrosten yläpuolella vaarallinen. Pelastustoimet ovat tikasautojen ja mutkaisen
rampin varassa.
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Pysäköintiratkaisu tarkoittaa myös sitä, että kauppakeskuksen ja sen viereisen CKP-korttelin viimeinen
pysäköintitaso on viereisten kerrostalojen 5. kerroksen korkeudella maisemana ja siten rakentaminen on
MRL 5 §:n toimivuutta ja hyvää rakentamista tarkoittavien tavoitteiden vastaista. On vielä huomattava, että
pohjaveden korkea asema tekee käytännössä hankalaksi kellaripysäköinnin alueella, ja siten kaavan sallima
kellaripysäköinti ei käytännössä ole vaihtoehto.

Kun Tehtaankatu on katkaistu, kaavassa on yritetty järjestää jonkinlainen mahdollisuus kulkea jalan
kauppakeskuksen läpi. Merkintä jk tarkoittaa rakennuskortteleiden sisäistä kulkutietä (ei siis välttämättä
lainkaan läpikulkua). Oikea tavoitteen mukainen merkintä olisi ollut yleiselle jalankululle varattu alueen osa,
jolla on oma kaavamerkintänsä.

Kaavasuunnitelma ei täytä MRL 5 § 11 kohdan tavoitetta, joka koskee liikenteen tarkoituksenmukaista
järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.

Kaavaratkaisun heikkoudet ja liikenteen pulmat johtuvat ylimitoitetusta kauppakeskuksesta ja ylipäänsä
liian ahneesta kaavamuutoksesta. Aiemmista selostuksista käy ilmi, että Skanska ja osuuskauppa ovat olleet
tiiviisti mukana kaavatyön ohjauksessa. Tämä ohjaus ja MRL 5 §:ssä mainittujen suunnittelutavoitteiden
laiminlyönti on johtanut kaavaratkaisun toimimattomaan ja vaarallisen liikenneympäristöön. Aikaisemmat
liikennesuunnittelijan arviot siedettävistä jonoista liittymissä ja hankalan katuverkoston perustelut
näyttävät tässä yhteydessä selittelyiltä. Liikennesuunnitelma ja mallinnetut liikennemäärät eivät ole
luotettavia.

Keskustan osayleiskaavaan sisältyvät liikenneselvitykset ovat edelleen kesken. Meneillään olevan
kaavamuutoksen esittelytekstissä todetaan 4.5.2016, että keskustan osayleiskaavan liikenne- ja
pysäköintiselvitystä on laadittu. Samassa todetaan, että sen on arvioitu valmistuvan toukokuun alkupuolella
(2016?). Tällaista oleellista suunnitelmaa ei ole esitetty nähtävänä olevan asemakaavan muutosehdotuksen
liiteaineistossa.

Nykyisen kortteli- ja aluerakenteen ja ajoyhteyksien säilyttäminen olisi selvästi parempi lähtökohta kuin
kaavassa esitetty. Yleispiirteisemmän kaavan yhteydessä tulisi tutkia sekä kaupallisten palveluiden mitoitus
että tehdä liikennesuunnitelma, joka käsittäisi koko keskustan. Sen jälkeen olisi mahdollisuus vasta tehdä
perusteltu detaljikaava.

Tavoitteiden, kaavamääräysten ja rakentamisen ristiriita

Kaavamääräyksen, -selostuksen ja viitesuunnitelmien mukaan kaavamuutoksen tarkoituksena on
vähittäiskaupan suuryksikön ja tarkemmin suuren kauppakeskuksen rakentaminen.

Selostuksissa ja rakennustapamääräyksissä tarkoitettu rakennuksen avautuminen ympäristöön ja Vanhaan
Raumaan antaa harhaanjohtavan kuvan. Tätä avautumista on pidetty kaavassa keskeisenä tavoitteena.
Kuitenkin kauppakeskukset aukeavat määritelmänsä mukaan käytäville tai keskusaukiolle sisäänpäin
(Kauppakeskusyhdistys, kaupallisten keskusten määritelmät). Mm. Skanska on huomauttanut ettei
sisätilaratkaisuja pidä rajata.

Viitesuunnitelmissa on esitetty laajoja ikkunapintoja erityisesti ensimmäiseen kerrokseen, mutta myös
toiseen kerrokseen. Perspektiivikuvissa annetaan ymmärtää, että liikkeet avautuisivat esim. Kanalin rantaan
ja jalkakäytävillä on päivävarjojen alla istuskelevia asiakkaita. Kaavan rakentamismääräyksissä esitetään
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vaihtoehtona jopa sitä, että käytävä olisi Kanalin puolella, joka on toteutumaton, naiivi toivomus. Nämä
osoittavat, että kaavoituksen ja todellisen rakennushankkeen välillä on ristiriita. Kaavamuutoksen
hyväksymiseen tähtäävät kuvailut ovat harhaanjohtavia. Todellinen hanke on sisäänpäin kääntyvä
kauppakeskus, joka avautuu pääsisäänkäynneistä.

Määräys kvik ”katutason intensiivinen vuorovaikutus kaupunkiympäristöön” on epämääräinen ja siten
kaavaan kuulumaton. Ympäristöministeriön kaavamääräysohjeiden mukaan (ohjeet s. 20) määräysten tulee
liittyä rakentamiseen taikka alueiden käyttämiseen. Oikeusvaikutukset tulee voida määritellä ilman
tulkintavaikeuksia. Kaavamääräyksessä ei käy ilmi määritelläänkö sisätilan suhdetta ympäristöön vai esim.
jalkakäytävän (katutason) suhdetta ympäristöön. Jalkakäytävä on osin kaavan muutosalueen ulkopuolella.
On täysin tulkinnanvaraista, tarkoitetaanko voimakkaita värejä, valaistusta, musiikkia tai muita ääniä,
mallinukkeja tai jotain muuta. Määräyksen voi ymmärtää kaavan tavoitteiden vastaisesti vaikkapa niin, ettei
pyritä ympäristöön sopeuttamiseen, vaan mahdollisimman suuriin eli intensiivisiin vaikutuksiin. Määräys voi
olla siis jopa haitallinen Vanhan Rauman vieressä.

Korttelin 265 käyttö lähiömäiseen kerrostalorakentamiseen ei täytä MRL 5 §:n 1 kohdan tavoitteita
viihtyisästä elin- ja toimintaympäristöstä.

Asuinkortteliksi muutettava kortteli 230 AK on tarkoitukseen sopimaton ja sen korkeus pohjoisosaltaan
suurempi kuin viereisen korkea Tuulensuun korttelin. Sen huima tehokkuusluku 2,76 ei täytä viihtyisän
asumisen tavoitteita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on poistettu aikaisemmin (AK 01-097) ollut
tavoite rakennusten sovittamisesta rakennettuun ympäristöön mm. mittakaavaltaan. Kortteli ei
täyttäisikään näitä tavoitteita, tehokkuusluku on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin viereisen erittäin
tehokkaan Tuulensuun kerrostalokorttelin. Rakennukset on nostettu puoli kerrosta maantason yläpuolelle
ja koko korttelin alle on sijoitettu pysäköintikellari. Piha-alueesta merkittävä osa on ajoramppeja ja
pelastustietä. Pysäköintinormi on tarkoituksellisesti väljennetty normaalisti käytetystä lukuun
1ap/100krsm2, mikä kaavaselostuksenkin mukaan johtanee pysäköintipaikkojen vajaukseen ympäristössä.
Tylyn lähiökorttelin tyyppinen rakentaminen ei vastaa varmastikaan kaupunkilaisten käsitystä hyvästä
asuinympäristöstä. Kortteli ei sovi korkeutensa ja rakentamistapansa vuoksi maailmanperintöalueen
suojavyöhykkeelle. Kellarin autopaikoitussuunnitelma on teoreettinen, eikä monilta osilta vastaa päällä
olevien korkeiden kerrostalojen rakennetta.

Kaavaselostuksen sivulla 48 myönnetään, että ”rakentamisen suuri tehokkuus, asuinkortteleiden
pysäköintiratkaisut, rampit ja huoltoalueet sekä viherelementtien vähyys saattavat tuottaa epäviihtyisää
katuympäristöä.”

Skanskan vaikuttaminen kaavan lopputulokseen ja yhteydet Osuuskauppaan ovat hyvän hallinnon ja
kunnallislain vastaista.

Skanskan ja kaupungin suunnitteluvaraussopimus ja Skanskan osallistuminen ja vaikuttaminen kaavoitusta
ohjaavan työryhmän jäsenenä kaavaprosessiin ylittää ja ohittaa normaalin kaavavalmistelun rajat ja on
siten kunnallis- ja hallintolain vastaista. Skanska on vaikuttanut raskaaseen rakentamiseen ja huonoon
lopputulokseen. Yritys saisi monopolin raskaaseen kaupan ja lähiömäisen kerrostalotuotannon
rakentamiseen. Tähän liittyvät Osuuskauppa Keulan ja Skanskan sopimusjärjestelyt ja esteellisyys
samansisältöisen kaavaratkaisuun johtaneessa päätöksenteossa.
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Esitys- ja päätösasiakirjojenkin mukaan näkyy, miten kaavoittaja on ollut alistetussa asemassa. Päätöksiä on
tehty viime hetkellä valmistuneiden Skanskan konsultin laatimien viitesuunnitelmien mukaan, joita ei ole
kehitetty kaavoittajan mukaan tarpeeksi kaavaan sopiviksi. Kaavaprosessien aikana on em.
kerrostalokorttelin 230 tehokkuus vain noussut, vaikka sen tehokkuutta piti tarkastella kriittisesti.
Autopaikkanormeja on lievennetty ja alkuperäinen tavoite kauppakeskuksen läpi menevästä kevyen
liikenteen reitistä on Skanskan vaatimuksen mukaan poistettu. Apulaiskaupunginjohtaja on tulkinnut saman
sisältöisen kaavahankkeen esittelyteksteissään parhain päin mm. kaupallisia selvityksiä ja johdattaa pitkissä
esittelyissään kaavamuutoksen hyväksymiseen. Nämä kaikki ilmenevät aikaisemmista käsittelyasiakirjoista.

Saman sisältöinen kaavan muutos palautettiin jääviyden vuoksi uuteen valmisteluun. Kun valtuusto otti
vastaan päätöksen, hallintojohtaja ja 10 valtuutettua jääväsi itsensä. Kaupungin merkittävintä kaavatyötä
on tehty kaupungissa sijaisvoimin jääväämisen vuoksi.

Kaava on epätasapuolinen

Vanhassa Raumassa ei voida vastata kilpailuun suojelu- ja rakentamisrajoitusten vuoksi. Mikään muu alue
keskustassa ei ole saanut eikä saa vastaavaa kohtelua. Kts myös edellä kaavaselostuksen teksti Vanhan
Rauman rajoituksista.

Kaavahankkeen ja havainnemateriaalin esittely on ollut puutteellista ja virheellistä

Saman sisältöisestä kaavanmuutosehdotuksesta AK 01-097 jätettyjä muistutuksia, lausuntoja ja niihin
annettuja vastineita ei ollut valtuuston 23.11.2015 listan liitteinä. Kaupungin johdon taholta väitettiin
valtuuston kokouksessa, että ne löytyvät myös ehdotusvaiheen osalta liitteessä 4. Eivät löytyneet.
Ratkaisevassa valtuuston kokouksessa ei esitelty kaava-aineistoa eikä se ollut esillä suunnitelmina. Tästä
puutteesta esitettiin valtuuston kokouksessa kriittisiä puheenvuoroja.

Samansisältöisestä kaavahankkeesta (01-097) oli tehty yksi ainoa havainnekuva ilmakuvaan.
Havainnekuvassa oleelliset uudisrakennukset on esitetty karkeina ja liian matalina kaavaan nähden. Tästä
esitettiin muistutuksessa kritiikkiä, mutta virheitä ei korjattu. Nyt havainnekuva on poistettu, eikä
havainnemateriaalia ole ollenkaan esillä Rauman kaupunkikeskustan tärkeimmän kaavahankkeen
yhteydessä. Näyttää siltä, että hankkeen vaikutukset kaupunkikuvaan pyritään pimittämään.

Lisäksi kaavoittaja totesi aiemmin, ettei viitesuunnitelmia ole kehitetty tarpeeksi kaavan tavoitteiden
mukaisiksi ja nytkin todetaan kaavaselostuksessa, että ne eivät välttämättä täytä kaavan vaatimuksia ja
tavoitteita.

Kaavaprosessin aikana hallinnon ja Skanskan taholta ei ole haluttu teettää esimerkiksi pienoismallia ja eri
puolilta katsottavaksi havainnekuvia. Viitesuunnitelmissa on lähinnä kesäisiä kuvia, joissa kauppakeskus
avautuu Kanalin rantaa, käsittää laajoja ikkunapintoja ja ympäristössä on aurinkovarjoja ja oleskelualueita.
Vuoden 2013 lopussa keskeytetyssä saman alueen kaavaprosessissa oli sentään oikein konstruoidut
havainnekuvat. Havainnemateriaalin puute antaa olettaa, että kaavahanketta on tarkoituksellisesti esitelty
kaunisteltuna.

Osayleiskaava tulisi tehdä ennen kuin päätetään merkittävästä rakentamisesta
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Vuoden 2015 lopulla kuulutettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma keskustan ja Vanhan Rauman
osayleiskaavasta. Se tulisi saattaa loppuun ensin, ja määritellä havainnollisesti mm. maailmanperintöalueen
suojavyöhykkeen rakennustapa ja realistiset kaupan tarvitsemat tilat. Tässä yhteydessä pitäisi tehdä
keskustan kattava liikennesuunnitelma, jossa on suunniteltu liikenneverkko, autopaikkanormit ja erityisesti
joukkoliikenne ja kevyt liikenne.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman rakennesuunnitelmassa on nyt uutena asiana tuotu
esille matkakeskuksen vaihtoehtoja. Joukossa on epäonnistunut, kauppakeskukseen sijoitettu
bussiterminaali ja vaihtoehtoina kaksi sijoituspaikkaa, toinen Shellin huoltoaseman kohdalla, toinen
hypermarkettien välissä. Tämä uusien vaihtoehtojen hakeminen osoittaa, että kaavasuunnitelmassa
menetettäväksi joutuva linja-autoasema olisikin erittäin luonnollinen ja tarpeellinen matkakeskuksen
paikka, jota tulisi kehittää.

On huomattava, että Vanhan Rauman asemakaavan muutostyö on viivästynyt tämän kaavahankkeen vuoksi
vuosia. Kun alueelle on julistettu rakennuskielto, olisi tarpeen käyttää voimavaroja tämän asemakaavan
uusimiseen ja myös Vanhan Rauman liiketoiminnan osalta kehittämismahdollisuuksien tutkimiseen.

Vaihtoehtoinen lähestymistapa

Vaihtoehtoinen suunnitelma olisi säilyttää nykyiset korttelirajat ja toiminnoista kaksi kaupan korttelia,
Kiinteistö Oy Tarvontori ja pohjoisosassa Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus. Linja-autoasema tulisi säilyttää
rakennuksena ja sen alue matkakeskuksen paikkana sekä kaupungin omistama yleinen pysäköintialue LPY
pysäköintitasovarauksena. Katuverkosto tulisi säilyttää, erityisesti Tehtaankatu. Näin voitaisiin joko
uudistaa nykyiset kauppakeskukset tai lisärakentaa ne.

Kiint. Oy Rauman ostoskeskuksen korttelissa on runsaasti liikerakentamisreserviä. Jos tarvitaan, nykyisen
Tarvontorin paikalle sopii esimerkiksi kaksikerroksinen kauppakeskus, jossa olisi valoisat aulat ja autopaikat
tasoilla korttelin pohjoispäässä. Kerrosalaa mahtuisi tähän kortteliin lähes 10 000 krsm2. Korttelin
kehittämisestä on olemassa aiemmin tehty hyvä suunnitelma (Schauman arkkitehdit v. 2008).

Olen tehnyt liitteeksi karkean perspektiiviluonnoksen (liite), joka perustuu em. tavoitteisiin. Tässä
Pipanpolku jatkaa Kanalinrannan raittia väljästi ja tarvittaessa Tehtaankadun yli voisi rakentaa lasikäytävän
yhdistämään viheristutettuja pysäköintitasoja ja kauppakeskuksia. Matkakeskuksen alueelle mahtuisi
tarpeellista tilaa paikallisbusseille, takseille ja saattoliikenteelle, sekä pienimuotoiselle
lisärakentamisellekin.

Kaupallisissa selvityksissä (WSP ja FCG) on juuri tällaista rakennetta ja yhteyksiä kuvaavat tavoitteelliset
kaaviot (WSP s. 27 (liite) ja FCG s. 24). WSP:n kaavion selostuksessa todetaan, että ”Tärkeää on myös
keskustan eri asiointialueiden välisen yhteyden vahvistaminen” ja erikseen, että (kauppakeskuskortteleihin)
”yhdistyy luontevasti myös vanha Sokoksen kortteli.” Lähiömäistä kerrostalokorttelia ei alueelle tarvita,
mutta kauppakeskusten yhteyteen saattaa sopia keskustamaiseen tapaan rakennusten yläosiin esim.
asumista.

Tämä ei tarkoita aiempien kaavavaihtoehtojen ns. 0-vaihtoehtoa eli nykyisen asemakaavan mukaista
rakentamista. Kaavaratkaisu voidaan laatia nykytilanteen pohjalta ja etsiä realistista mitoitusta ja
mittakaavaa. Se olisi väljä eikä suinkaan hajanainen. Alue jatkaisi keskustamaista kaupallista vyöhykettä
Kanalin rannalta Citymarketille asti. Alueelle sopisi myös viherrakentamista.
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Asemakaavan muutosehdotus tulee palauttaa uuteen valmisteluun, jossa otetaan huomioon rakentamisen
sopivuus Vanhan Rauman maailmanperintövyöhykkeelle, keskustan mittakaavaan ja todellisiin tarpeisiin.

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2. Nykyinen asemakaava
mahdollistaa alueelle liiketilaa yli 14 000 k-m2. Vuonna 2013 alueella oli erikoiskaupan liiketiloja käytössä
noin 8500 k-m2, joten kaavaehdotuksen lisäys olemassa olleeseen on noin 8000 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat WSP:n ja FCG:n laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
määrä.

Korttelin 258 päämääräyksen mukaan alue on varattu asuin-, liike- ja toimistotiloja varten ja sille saa
sijoittaa hotellin. Lisäksi korttelia koskee määräys k10%, jolla on rajoitettu myymälä- ja toimistotilojen
määrää.

WSP:n kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -2015) on todettu,
että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-m2. Näin voidaan
rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen. Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-
m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
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toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat osin jonkin verran ympäröiviä rakennuksia
korkeampia ja osin matalampia. Pääosin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-
alue on kaupungin ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset
asuinkerrostalot. Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle
sijoitetut pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran
viereisiä kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin. Rakentamistapamääräykset on sidottu noudatettaviksi erillisellä
kaavamääräyksellä (ek8). Laadullisten määräysten sijoittaminen erilliseen määräysliitteeseen on
kaavateknisesti helpommin toteutettavissa kuin kaavakartalla. Lisäksi erilliseen liitteeseen on mahdollista
lisätä perusteluita ja havainnollistavaa ohjausta määräysten tavoitteista ja tarkoituksesta.

Kaava sisältää määräyksen kivk eli katutason intensiivinen vuorovaikutus kaupunkiympäristöön.  Määräys
on moniulotteinen ja se tulee ymmärtää sen kaikissa merkityksissä. Tämän kaltainen määräys on vaikea
muotoilla yksiselitteisesti ilman tulkinnanvaraisuutta. Rakentamistapamääräyksissä vuorovaikutusta on
avattu laajemmin.

Rakentamistapamääräyksissä on todettu muun muassa, että kauppakeskuksen ja Vanhan Rauman välinen
vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelussa ja että kauppakeskuksen
sisäänkäyntien sijoittumisessa tulee huomioida suuntautuminen Vanhaan Raumaan.  Kaavassa on myös
osoitettu kauppakeskuksen läpi kulkeva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Pääkäytävä kauppakeskuksen itäreunaan on eräs esitetty ratkaisuvaihtoehto kauppakeskuksen ja muun
keskustan vuorovaikutuksen parantamiselle. Tämä ei sovi perinteiseen kauppakeskuskonseptiin, mutta
ajatusta voi tarkastella rakennussuunnitteluvaiheessa.

Rauman kaupungin ja Skanskan välisen sopimuksen mukaan Skanska vastaa havainnemateriaalin
tuottamisesta. Skanska ja Rauman kaupunki ovat todenneet havainnemateriaalin olevan riittävä.

Piha-alueet suunnitellaan rakennussuunnittelun yhteydessä.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa on valmisteltu yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Alueen päälähestymissuunta on kaupunkikehältä eli Luoteisväylältä Tehtaankadulle. Tavoitteena on ohjata
ostoskeskuksen liikenne sekä ylimääräistä läpikulkuliikennettä keskustakehälle, jolloin Kotolankatu ja
Välikatu eivät kuormitu liikaa. Myöskään joukkoliikenne ei kuormita tarpeettomasti Kotolankatua.
Kotolankadun kanssa risteävä Pipanpolku rauhoittaa osaltaan Kotolankadun liikennettä, kun se toteutetaan
laadukkaasti ja turvallisesti korotettuna.
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Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Rauman kaupunki on päätynyt siihen, että paikallisliikenteenterminaalia ja taksiasemaa ei Savilan alueelta
siirretä.

Muuta

Linja-autoasemasta on laadittu kuntotutkimus, jonka mukaan rakennuksen runko on kohtuullisessa
kunnossa, mutta muilta osin rakennus tulisi peruskorjata täydellisesti. Rakennuksen jatkokäyttöedellytykset
ja taloudellinen yhtälö eivät kuitenkaan tue peruskorjausta. Rauman kaupungin mukaan kaavaratkaisussa ei
tule säilyttää rakennusta.

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset ovat käytössä Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksen valmistelussa siltä osin kun ne ovat valmiit.

Kanalin Länsirannan aluetta koskeva suunnitteluvaraussopimus on tehty kaupunginhallituksen päätöksellä
kohdealueen maanomistajien kesken. Suunnitteluvarausalue kattaa sekä kaupungin että Skanskan
omistamia maita.
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KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-100
Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen lyhennelmät ja Rauman kaupungin vastineet niihin

Asemakaavamuutoksen ehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY -keskukselta,
Museovirastolta, Satakuntaliitolta ja tekniseltä lautakunnalta.
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VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS

Liikerakentaminen ja Vanha Rauma

Liikerakentamisen määrää ja vaikutuksia on kaupallisissa selvityksissä tarkasteltu yleisillä periaatteilla, joissa
kaavoituksen suunnitteluväljyyden puitteissa tulee turvata liikerakentamiselle riittävät alueet ja kilpailunkin
näkökulma. Lisäksi kaupallisten selvitysten yhtenä keskeisenä perusteena oleva ostovoiman kasvu
tulevaisuudessa sisältää huomattavia epävarmuustekijöitä.

Näissä oloissa luonnoksessa esitettyä asemakaavoituksella välittömästä toteutettavissa olevaa
liikerakentamisen määrää on pidettävä huomattavan suurena. Vanhan Rauman maailmanperintökohteen
osalta on keskeistä, että alueen rooli myös kaupallisena keskuksena säilyy. Tässä suhteessa Vanhan Rauman
suoja-alueelle osoitettavan uuden liikerakentamisen määrälläkin on merkitystä. Oleellisempaa on kuitenkin
kaavoitettavan liikerakentamisen laatu ja vaikutukset Vanhan Rauman nykyiselle liiketoiminnalle.
Tavoitteena tulisikin olla pyrkiä estämään liiketoimintojen siirtyminen Vanhan Rauman alueelta. Yksi keino
on rajoittaa kaavamääräyksillä pieniä liiketiloja.

ELY -keskus katsoo, että luonnoksen mukaiset asemakaavamääräykset eivät kuitenkaan ole tässä suhteessa
perusteltuja, vaan vaarantavat liiketoiminnan säilymistä Vanhan Rauman alueella. Pieneksi liiketilaksi on
määritelty alle 200 k-m2, joten kerrosalaltaan noin 200 m2:n kokoisia liiketiloja voidaan toteuttaa alueelle
teoriassa noin 80 kappaletta. Vanhan Rauman liiketilojen lukumäärä on noin 150, joista kaupan liiketilojen
käytössä vuonna 2010 oli 87 kpl. Esimerkiksi muotikaupaksi luokiteltuja liikkeitä oli 25 kpl ja näiden
liikkeiden kerrosalojen mediaani oli 160 m2. Liiketilojen kokoluokat ovat niin lähellä toisiaan, ettei
luonnoksen mukainen kaavamääräys ehkäise liikkeiden siirtymistä Vanhasta Raumasta. Vaihtoehtoinen
uhkakuva on saman kokoluokan ja toimialan liikkeiden lopettaminen Vanhassa Raumassa. Lisäksi esitetyn
kaavamääräyksen mukainen pienten (alle 200 m2) liiketilojen yhteinen kerrosala (noin 2000) mahdollistaa
enemmän kuin vain muutaman liiketilan. Kaavamääräystä tulee kehittää edellä sanotut näkökohdat
huomioon ottaen.

Kokonaisuudessaan ELY -keskus katsoo, että tavanomainen kauppakeskus suunnitellun kokoisena, ilman
riittävää määrällistä ja ajallista sopeuttamista, synnyttää Vanhan Rauman kaupallisille palveluille kilpailevan
vaihtoehdon, joka tulee vaarantamaan Vanhan Rauman säilymisen myös kaupallisten palveluiden alueena.
Kaavaratkaisun tueksi ei ole voitu esittää perusteita sille, että ratkaisu ei vaaranna Vanhan auman
säilymistä edelleen elävänä kaupan keskuksena ja siten Vanhan Rauman erityisarvoja
maailmanperintökohteena. Vaikutusten arviointia maailmanperintökohteen arvoihin pitäisi vielä pystyä
täydentämään.

Kaavaratkaisun tulisi myös liiketilojen määrän ja laadun osalta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen vaatimus valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden huomioon ottamisesta sekä saman lain
54 §:n mukainen asemakaavan sisältövaatimus, jonka mukaan rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä
siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Niin ikään huomioon tulee ottaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan
määräys, jonka mukaan Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä alueen rakennus- ja
liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on otettava huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja
kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen.

Kaupunkikuva

Kaupunkikuvan kannalta kriittisiä osia kaavaluonnoksessa ovat liikerakennuskorttelin pitkä julkisivu Kanalin
ja Vanhan Rauman suuntaan sekä suhde kaupungintaloon. Myös pohjoisosan kerrostalokortteli on Rauman
oloissa massiivinen.
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Rakentamisen tavanomaista tarkempi ohjaaminen kaavamääräyksiin liitetyillä rakentamistapa-ohjeilla on
perusteltua. Keskeisiä tavoitteita rakentamisen ohjauksessa tulisi nostaa myös kaavamääräystasolle. ELY  -
keskus korostaa edelleen tarvetta liiketilojen aukeamisesta katutilaan sekä kauppakeskuksen
läpikulkuyhteyttä.

Muuta

ELY -keskus on pitänyt perusteltuna harkita myös sellaista kaavaratkaisua, jossa vanha linja-autoasema
voidaan säilyttää. Rauman linja-autoasema on Satakunnan Museon tekemässä rakennusinventoinnissa
arvioitu liikennehistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta
arvokkaaksi.

Kaavaselostuksen mukaan käynnissä olevan keskustan osayleiskaavan muutoksen yhteydessä ollaan
laatimassa koko keskusta-aluetta koskevaa liikenne- ja pysäköintiselvitystä. Selvitystä on perusteltua
hyödyntää myös Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksessa.

Jatkosuunnittelu

ELY -keskus esittää kaavaehdotuksen kehittämistä edellä lausunnossa sanotut näkökohdat huomioon
ottaen.

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2. Nykyinen asemakaava
mahdollistaa alueelle liiketilaa yli 14 000 k-m2. Vuonna 2013 alueella oli erikoiskaupan liiketiloja käytössä
noin 8500 k-m2, joten kaavaehdotuksen lisäys olemassa olleeseen on noin 8000 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat WSP:n ja FCG:n laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
määrä.

Esitettyjen selvitysten mukaan kaupungin, sen kaupunkikeskustan ja siten myös maailmanperintöalueen
elinvoimaisuus heikkenee, mikäli kaupungin kaupallisia palveluita ei merkittävästi kehitetä. Kaupungin
kaupalliset palvelut ovat viimeisen vuosikymmenen aikana jääneet jälkeen mm. naapurikaupunkien
kehityksestä, mikä on havaittavissa mm. asemakaava-alueella.

WSP:n kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -2015) on todettu,
että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-m2. Näin voidaan
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rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen. Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-
m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.

Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat osin jonkin verran ympäröiviä rakennuksia
korkeampia ja osin matalampia. Pääosin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-
alue on kaupungin ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset
asuinkerrostalot. Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle
sijoitetut pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran
viereisiä kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin. Rakentamistapamääräykset on sidottu noudatettaviksi erillisellä
kaavamääräyksellä (ek8). Laadullisten määräysten sijoittaminen erilliseen määräysliitteeseen on
kaavateknisesti helpommin toteutettavissa kuin kaavakartalla. Lisäksi erilliseen liitteeseen on mahdollista
lisätä perusteluita ja havainnollistavaa ohjausta määräysten tavoitteista ja tarkoituksesta.

Kaavaan liittyvissä rakentamistapamääräyksissä on todettu muun muassa, että kauppakeskuksen ja Vanhan
Rauman välinen vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelussa ja että
kauppakeskuksen sisäänkäyntien sijoittumisessa tulee huomioida suuntautuminen Vanhaan Raumaan.
Kaavassa on myös osoitettu kauppakeskuksen läpi kulkeva alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Muuta

Linja-autoasemasta on laadittu kuntotutkimus, jonka mukaan rakennuksen runko on kohtuullisessa
kunnossa, mutta muilta osin rakennus tulisi peruskorjata täydellisesti. Rakennuksen jatkokäyttöedellytykset
ja taloudellinen yhtälö eivät kuitenkaan tue peruskorjausta. Rauman kaupungin mukaan kaavaratkaisussa ei
tule säilyttää rakennusta.
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Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset ovat käytössä Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksen valmistelussa siltä osin kun ne ovat valmiit.
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MUSEOVIRASTO

Museoviraston on antanut lausunnon kaavan luonnosvaiheessa (27.6.2016). Kaavaehdotukseen ei ole tehty
ratkaisevia muutoksia luonnosvaiheeseen nähden. Museovirasto viittaa siksi luonnosvaiheen lausuntoonsa,
jossa tuotiin esiin erityisesti Vanhan Rauman yleismaailmallisten erityisarvojen vaarantuminen sekä tarve
ICOMOS:in ohjeistuksen mukaisen HIA-selvityksen (Heritage Impact Assessment) laatimiseen.

VASTINE

Museovirasto on kaavan luonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa todennut muun muassa seuraavaa:

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaavoituksessa on vaalittava rakennettua
ympäristöä eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Tässä tapauksessa kaavoituksen
lähtökohdaksi tulee ottaa arvot, joiden perusteella Vanha Rauma on merkitty
maailmanperintöluetteloon. Kaavaluonnoksessa on kaksi keskeistä ongelmaa. Yksi on
kauppakeskuksen massoittelu ja korkeus, joita ei ole sovitettu ympäristön ominaispiirteisiin
maailmanperintökohteen suoja-alueella. Toinen on kaavan liiketilakapasiteetti, joka
todennäköisesti johtaa Vanhan Rauman yleismaailmallisiin erityisarvoihin luettavan
elinvoimaisuuden heikentymiseen. UNESCO:n Maailmanperintökomitean päätöksessä on
mainittu Vanhan Rauman autenttisuuden perustuvan osaltaan alueen kaupalliseen vireyteen.
Kaava ei näiltä osin täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaisia asemakaavan
sisältövaatimuksia. Asemakaavoituksessa ei ole myöskään huomioitu maakuntakaavan ja
yleiskaavan suunnittelumääräyksiä. Kaava on ristiriidassa Vanhan Rauman valtakunnallisesti
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa eikä
edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista.

Keskeinen kriteeri Vanhan Rauman yleismaailmallista arvoa arvioitaessa on sen kaupalliseen
toimintaan perustuva elinvoimaisuus. Kaavoituksessa on selvitettävä riittävästi
kaavaratkaisun vaikutukset Vanhan Rauman liiketilojen toimintaedellytyksiin ja siten Vanhan
Rauman maailmanperinnön erityisarvoihin. Kaupallinen selvitys, loppuraportti (FCG,
26.5.2016) sekä Rauman kaupallinen selvitys; päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä
2011-2015 (WSP 2.5.2016) eivät tuo riittävän selvästi ilmi kaavaratkaisun välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia Vanhan Rauman elinvoimaisuuteen. Kaavan vaikutusten arviointi on
maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n vaatimusten osalta puutteellinen.

Suunniteltu maankäyttö johtaa Vanhan Rauman yleismaailmallisen erityisarvon
vaarantumiseen. Tämä edellyttää vaarantamisilmoituksen tekemistä
Maailmanperintökomitealle. Museovirasto on toimittanut aiemman kaavaehdotuksen
hyväksymisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriölle yleissopimuksen mukaisen
vaarantamisilmoituksen. Vaarantamisilmoitus saattaa johtaa UNESCO:ssa
jatkotoimenpiteisiin ja on myös mahdollista, että asemakaavan toteuttaminen johtaa
Vanhan Rauman siirtämiseen vaarantuneiden maailmanperintökohteiden luetteloon.

Ensisijaisesti Maailmanperintökomitea saattaa edellyttää lisäselvityksen (heritage impact
assesment, HIA) laatimista asemakaavan vaikutuksista maailmanperintökohteeseen. Tämä
tulisi olemaan osana maailmanperintökeskuksen vaatimaa suojelutilaraportointia (State of
Conservation report, SoC), jossa jäsenvaltiot raportoivat säännöllisin väliajoin
maailmanperintökomitealle niistä kohteista, joissa on ongelmia yleismaailmallisten arvojen
suojelussa. Suojelutilaraportointi on vuosia kestävä prosessi.
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Vaikutusten arvioinnissa on jo nyt otettava huomioon edellä todettu tarve HIA -selvityksen
laatimiseen. Museovirasto esittääkin HIA -selvityksen laatimista ensi tilassa, osana
asemakaavan valmistelua.

Asuinrakentamisen määrä ja tehokkuus

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa.  Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7-kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2. Nykyinen asemakaava
mahdollistaa alueelle liiketilaa yli 14 000 k-m2. Vuonna 2013 alueella oli erikoiskaupan liiketiloja käytössä
noin 8500 k-m2, joten kaavaehdotuksen lisäys olemassa olleeseen on noin 8000 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat WSP:n ja FCG:n laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
määrä.

Esitettyjen selvitysten mukaan kaupungin, sen kaupunkikeskustan ja siten myös maailmanperintöalueen
elinvoimaisuus heikkenee, mikäli kaupungin kaupallisia palveluita ei merkittävästi kehitetä. Kaupungin
kaupalliset palvelut ovat viimeisen vuosikymmenen aikana jääneet jälkeen mm. naapurikaupunkien
kehityksestä, mikä on havaittavissa mm. asemakaava-alueella.

HIA -raportti

HIA (Heritage Impact Assesment) raporttia Kanalin Länsirannan asemakaavamuutostyön yhteydessä ei ole
tehty.  Hankkeen vaikutuksia maailmanperintöalueeseen on tutkittu kaupallisissa selvityksissä ja
viitesuunnitelmien avulla. Rauman kaupungin näkemyksen mukaan kaavamuutoksen yhteydessä tehdyt
selvitykset ovat riittävät eikä erillistä HIA raporttia ole tarpeen tehdä osana asemakaavan valmistelua.
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SATAKUNTALIITTO

Kanalin Länsirannan asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen ratkaisu on pääosin yhteneväinen
luonnosvaiheen ratkaisun kanssa. Ehdotusvaiheen ratkaisussa ainoastaan suunnittelualueen luoteisosan
korttelin 258 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL4) liike ja toimistotilojen osuutta
kerrosalasta on pienennetty 20 %:sta 10 %:iin. Näin ollen Satakuntaliitto uusii muilta osin luonnosvaiheessa
esittämät kannanotot:

Molemmat kaupalliset selvitykset huomioiden asemakaavaluonnoksen mitoituksen
tarkennukset vaikuttavat oikeansuuntaisilta. Asemakaavan muutoksen osalta myönteisinä
voidaan pitää rakentamisen vaiheistamista siten, että keskustatoimintojen korttelialueen
(CKP) rakentaminen ajoitetaan vuoden 2025 jälkeiselle ajalle niin, että liikerakentamisen
määrää on suhteutettu kaupallisen selvityksen mukaisesti ja että korttelin liikerakentamisen
määrää on rajattu 2500 k-m2:iin. Samoin myönteistä on, että alle 200 k-m2 kokoisten
liiketilojen enimmäismäärää kauppakeskuksessa on rajattu. Jatkossa tulisi arvioida, onko alle
200 k-m2 kokoisten liiketilojen enimmäismäärän rajaaminen 2100 k-m2:iin Vanhan Rauman
kauppojen kokotarjonta huomioiden riittävää Vanhan Rauman säilymiseksi kaupallisilta
palveluiltaan monipuolisena ja elävänä maailmanperintökohteena. Kaavamuutoksen
vaikutuksia maailmanperintökohteen arvoihin tulisikin arvioida ja täydentää, jotta voidaan
varmistua siitä, että maailmanperintökohteen arvot säilyvät.

Alueelle suunniteltujen rakennusmassojen mittasuhteissa tulee huomioida Vanhan Rauman
läheisyys sekä suunnittelualueen viereen sijoittuvan, kulttuuriympäristöltään
maakunnallisesti merkittävän kaupungintalon ympäristö. Suunnittelualueen pohjoisosaan
sijoittuvien asuinkerrostalojen kerrosten lukumäärää ja massojen korkeutta tulee
jatkosuunnittelussa harkita kriittisesti uudelleen.

Satakuntaliitto pitää hyvänä, että rakentamisen laatuun on kiinnitetty huomiota, ja että
rakentamistapamääräykset on liitetty osaksi kaavaa. Samalla liitto kiinnittää huomiota
siiten, että rakentamistapamääräysten tulisi olla yhteneväisiä kaavamääräysten kanssa ja
että selkeästi kaavamääräystyyppiset asiat ratkaistaan kaavassa, esimerkkinä
pysäköintimääräykset, joiden osalta kaavassa osoitetaan selkeästi rasitteet kortteliin 245
kortteleiden 230, 258 ja 265 osalta, mutta rakentamistapamääräyksissä mainitaan
autopaikkojen itsenäisestä toteuttamisesta kortteleittain. Pysäköinnin sijoittumista ja
paikkojen riittävyyttä tulisikin vielä tarkastella erikseen.

Liikenteellisesti merkittävin ratkaisu on Tehtaankadun ja Tallikedonkadun välisen yhteyden
katkaiseminen. Yhteyden katkaiseminen kuormittaa liikennettä ydinkeskustan ja Valtakadun
suuntaan ja heikentää vaihtoehtoisten reittien valikoimaa. Kaavaluonnosta koskevan
selostuksen mukaan liikenteellisten ratkaisujen vaihtoehtojen tutkimista ja vaikutusten
arviointia suunnittelualuetta laajemmalla alueella tehdäänkin parhaillaan. Jatkossa tulisi
kiinnittää erityistä huomiota jalankulku-, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen sekä
henkilöliikenteen tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöttömyyteen. (kts. Sito, Länsirannan
asemakaavan muutos, Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus, 30.1.2014).

Kanalin länsirannan asemakaavan muutoksen kanssa samaan aikaan on vireillä Vanhan
Rauman osayleiskaava, jossa suunnittelualueena on Vanha Rauma ja
maailmanperintökohteen suojavyöhyke. osayleiskaavan yhtenä tavoitteena on selvittää
suojavyöhykkeen arvot, maailmanperintökohteen säilymisen kannalta tärkeät tekijät ja
mahdollisen lisärakentamisen sijoittuminen ja muoto. Kanalin Länsirannan asemakaavan
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muutoksen kannalta oleellista olisi, että Vanhan Rauman osayleiskaavan selvitykset tulisivat
olla kokonaisuudessaan käytettävissä asemakaavan muutosta laadittaessa. Vanhan Rauman
ja maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen osayleiskaavatyössä tulee huomioida
Satakunnan maakuntakaavan merkinnät ja määräykset.

VASTINE

Liiketilat

Kaavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin pohjana ovat olleet Päivitetty yhdistelmä kaupallisista
selvityksistä 2011 – 2015, WSP Tuomas Santasalo 2.5.2016 ja Kaupallinen selvitys loppuraportti, FCG Taina
Ollikainen 26.5.2016.

Kaavaehdotuksessa on kauppakeskusta varten osoitettu puhdasta liiketilaa varten heti käytettävissä olevaa
kerrosalaa 16 500 k-m2 ja siihen liittyvää käytävä-, aula- ja porrashuonetilaa 3350 k-m2. Näiden lisäksi
kaavassa on osoitettu kauppakeskuksen kiinteistöteknistä huoltoa varten 3650 k-m2, pysäköintitiloja varten
7440 k-m2 ja linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten 2300 k-m2. Nykyinen asemakaava
mahdollistaa alueelle liiketilaa yli 14 000 k-m2. Vuonna 2013 alueella oli erikoiskaupan liiketiloja käytössä
noin 8500 k-m2, joten kaavaehdotuksen lisäys olemassa olleeseen on noin 8000 k-m2.

Rauman kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksessa osoitettu kauppakeskuksen liiketilamäärä ei ole liian
suuri. Näkemyksen perusteena ovat WSP:n ja FCG:n laatimat kaupalliset selvitykset.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty liiketilamäärä on vähäisempi kuin kaupallisten selvitysten mukainen
määrä.

Esitettyjen selvitysten mukaan kaupungin, sen kaupunkikeskustan ja siten myös maailmanperintöalueen
elinvoimaisuus heikkenee, mikäli kaupungin kaupallisia palveluita ei merkittävästi kehitetä. Kaupungin
kaupalliset palvelut ovat viimeisen vuosikymmenen aikana jääneet jälkeen mm. naapurikaupunkien
kehityksestä, mikä on havaittavissa mm. asemakaava-alueella.

Tuomas Santasalo on kaupallisessa selvityksessä (Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011 -
2015) todennut, että pieniä alle 200 k-m2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään oin 1000 k-
m2. Näin voidaan rajoittaa liiketilojen siirtymistä Vanhasta Raumasta kauppakeskukseen.
Kaavaluonnoksessa on alle 200 k-m2:n liiketilojen yhteenlasketuksi enimmäismääräksi osoitettu 2010 k-m2.

Rauman kaupungin mielestä pienten liikkeiden rajoittaminen on kaavallisesti hankalaa. Rauman kaupunki
katsoo, että kaavaehdotuksen määräys pienten liiketilojen enimmäismäärästä on riittävä. Määräyksen
tiukentamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kauppakeskus vaatii toimiakseen tietyn kokonaiskonseptin, mihin
kuuluvat niin isot kuin pienetkin toimijat. Mikäli rajausta tiukennetaan, monet tärkeät toimijat – apteekit,
pankit, pienet kahvilat, kaupalliset terveyspisteet ja muut vastaavat – jäävät pois.

Kaupunkikuva

Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu mahdollistaa kaupunkikuvalliselta ja
arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoisen keskustaympäristön muodostuminen. Hankkeen sijainti
ydinkeskustassa sekä maailmanperintöalueen kyljessä ja sen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä
vaatimuksia alueen suunnittelulle ja rakentamiselle. Nämä kaikki asiat on kaupungin näkemyksen mukaan
otettu asemakaavassa huomioon.
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Esitettyä kauppakeskuksen rakennusmassaa pienemmät yksiköt ovat ominaisia olemassa olevalle
kaupunkirakenteelle. Rauman kaupunki pitää esitettyä massoittelua kauppakeskuksen toiminnan kannalta
toimivampana ratkaisuna; tavoitteena on kaupunkikeskustamainen kauppakeskus, mitä aikaisemmat ja
pienemmät yksiköt eivät ole kyenneet luomaan.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetut kerrostalot ovat jonkin verran ympäröiviä rakennuksia korkeampia,
pääosin kuitenkin kerrosluku on sama kuin nykyisissä rakennuksissa. Asemakaava-alue on kaupungin
ydinkeskusta-aluetta, johon kuuluu Rauman kokoisessa kaupungissa 5-7 -kerroksiset asuinkerrostalot.
Kerrosluvut vaihtelevat välillä V-VII. Talojen korkeutta nostaa puoli kerrosta maan alle sijoitetut
pysäköintihallit, joiden päälle tulevat rakennekerrokset nostavat talojen lähtötasoa jonkin verran viereisiä
kortteleita ylemmäs. Asuinkortteleiden tehokkuusluvut ovat 2,25 ja 2,76.

Kaupunkikeskustan rakentamistavoitteet ja yleiskaavan ohjaus sekä taloudelliset näkökohdat ovat
vaikuttaneet asuinrakennusten kerrosten lukumäärään ja tonttitehokkuuteen sekä pysäköintiratkaisuun.

Rakentamistapamääräykset

Kaavaehdotuksessa on rakentamistapaa koskeva ohjaus pääosin kirjattu kaavaan liitettyihin
rakentamistapamääräyksiin. Rakentamistapamääräykset on sidottu noudatettaviksi erillisellä
kaavamääräyksellä (ek8). Laadullisten määräysten sijoittaminen erilliseen määräysliitteeseen on
kaavateknisesti helpommin toteutettavissa kuin kaavakartalla. Lisäksi erilliseen liitteeseen on mahdollista
lisätä perusteluita ja havainnollistavaa ohjausta määräysten tavoitteista ja tarkoituksesta.

Luonnosvaiheen lausuntojen perusteella on kaavaan liittyviä rakentamistapamääräyksiä tarkennettu
pysäköintiä koskevien määräysten sanamuotojen osalta.

Liikenne ja pysäköinti

Suunniteltu rakentaminen tehostaa alueen käyttöä huomattavasti ja sen myötä lisää liikennettä. Kaavan
tavoitteiksi on asetettu liikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikennesuunnittelussa käytettyjen
asiantuntijoiden mukaan kaavan sisältämä liikenneratkaisu on toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä
rakennettavissa turvalliseksi. Kaavaa valmistellaan yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa.

Vakiintunut pysäköintimitoitus Rauman keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1ap/as.
Kaavaratkaisussa pysäköintinormina on asuinkortteleissa 1ap/100m2. Kauppakeskuksen pysäköintinormina
on 1ap/60m2, mikä mahdollistaa kauppakeskuksen toteutuksen yhdellä pysäköintitasolla ja siten
matalampana. Kaavahankkeen pysäköintiratkaisu tehostaa kaava-aluetta ympäröivän alueen
pysäköintipaikkojen käyttöä.

Rakentamistapamääräysten pysäköintiä koskevien määräysten sanamuotoja on syytä tarkistaa siten, ettei
niitä voi tulkita eritavalla kuin mitä kaavamääräykset osoittavat.

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset ovat käytössä Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutoksen valmistelussa siltä osin kun ne ovat valmiit.
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TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisellä lautakunnalla ei ollut lausuttavaa kaavaehdotuksesta.
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