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1	Tiivistelmä	

1.1	Kaavaprosessin	vaiheet	
Rauman kaupungin ja Skanska Talonrakennus Oy:n välillä on tehty suunnitteluvaraussopimus ja sopimus
asemakaavan muutoksen käynnistämisestä. Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimukset kaavan ehdotus-
vaiheessa.

Kanalin Länsirannan asemakaavamuutos (AK 01-097) laadittiin kertaalleen ja hyväksyttiin kaupunginval-
tuustossa 23.11.2015 (KV 108 §). Kaavasta tehtiin neljä valitusta Turun hallinto-oikeudelle. Yhtenä valitus-
perusteena oli esteellisen valtuutetun osallistuminen kaavan valmisteluun kaavatyötä johtavan kaavoitus-
jaoston jäsenenä. Kaupunginvaltuusto myönsi antamassaan lausunnossa valituksen oikeaksi ja pyysi hallin-
to-oikeutta kumoamaan kaupunginvaltuuston päätöksen. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston pää-
töksen, koska se oli syntynyt esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Tapahtunut esteellisyys koskee koko kaavan valmistelua ja päätöksentekoa ja sen poistamiseksi on kaava-
prosessi käytävä läpi uudelleen kaikkine maankäyttö- ja rakennuslain mukaisine vaiheineen.

Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 7.4.2016 (KVJ 41 §), että Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen
AK 01-100 laatimiseen ryhdytään.

Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 13.4.2016. Samalla ilmoitettiin kaavaa koskevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 14.-28.4.2016 välisen ajan.  Nähtävillä olon aikana osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kaksi mielipidettä. Mielipiteiden perusteella OAS:aan tehtiin tar-
kennus.

Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 8.6.2016.

Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 10.5.2016 (KVJ 57 §), että Kanalin Länsirannan asemakaavamuutok-
sen AK 01-100 luonnos ja rakentamistapamääräykset asetetaan nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 19.5.-20.6.2016 Rauman kaupungin
palvelupiste Pyyrmanissa ja kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin kuusi
kirjallista mielipidettä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tarvittavilta viranomaistahoilta.

Kaavoitusjaosto hyväksyi Rauman kaupungin vastineet kaavasta saatuihin lausuntoihin ja milipiteisiin koko-
uksessaan 23.8.2016.

Kaavoitusjaosto hyväksyi kokouksessaan 23.8.2016 (KVJ 79 §) asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen
liittyvät rakentamistapamääräykset ja päätti, että ne asetetaan virallisesti nähtäville.

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 1.9.2016.

Asemakaavan muutosehdotus ja rakentamistapamääräykset olivat virallisesti nähtävillä MRA 27 §:n mukai-
sesti 1.9.-3.10.2016 välisen ajan Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa ja kaupungin nettisivuilla.
Nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksesta jätettiin viisi kirjallista muistutusta. Kaavaehdotuksesta pyydet-
tiin lausunnot tarvittavilta viranomaistahoilta.
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Kaavoitusjaosto hyväksyi Rauman kaupungin vastineet kaavasta saatuihin ehdotusvaiheen lausuntoihin ja
muistutuksiin kokouksessaan 18.10.2016.

Kaavoitusjaosto esitti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että Kanalin Länsirannan asemakaa-
vamuutos AK 01-100 ja siihen liittyvät rakentamistapamääräykset ja maankäyttösopimukset hyväksytään
laaditussa muodossa (18.10.2016 KVJ 98 §).

1.2	Asemakaavamuutos	
Asemakaavan muutoksessa on alueelle osoitettu liikerakennusten korttelialuetta KM, keskustatoimintojen
korttelialuetta CKP ja asuinkerrostalojen korttelialuetta AK sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialuetta AL. Lisäksi alueelle on osoitettu aukioita, katualuetta, puistoaluetta ja vesialuetta sekä yleisten
pysäköintilaitosten korttelialuetta LPY.

Kaavamuutoksella alueelta poistuu liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta K, linja-autoaseman kortte-
lialuetta LA ja yleisten pysäköintilaitosten korttelialuetta LPY.

Kaavamuutos mahdollistaa kaksikerroksisen kauppakeskuksen rakentamisen, jonka yhteyteen on mahdol-
lista sijoitta linja-autoaseman tilat ja laiturialue. Kauppakeskuksen pysäköinti on sijoitettu rakennuksen
katolle osin kahteen kerrokseen. Pysäköintiä voi sijoittaa myös kellarikerrokseen. Kauppakeskuksen vierei-
seen korttelin (CKP) voi sijoittaa liike-, toimisto-, asuin- tai palvelutiloja. Kulku rakennuksen kattopysäköin-
tiin on mahdollista järjestää kauppakeskuksen katon kautta. Kaava mahdollistaa seitsemän kerrostalon
rakentamisen alueen pohjoisiin kortteleihin. Kerrostalot ovat 5-, 6- ja 7-kerroksisia. Kerrostalojen pysäköinti
on sijoitettu puoli kerrosta maantason alapuolelle rakennusten alle. Kerrostalokortteliin, jonka päämäärä-
yksenä on AL, voi sijoittaa myös hotellin.

Kaavaan liittyvät erilliset rakentamistapamääräykset, jotka on sidottu noudatettaviksi kaavamääräyksellä.

Kaavamuutoksessa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 58 990 k-m2. Liikerakentamista on mahdollista
toteuttaa enimmillään 27 885 k-m2. Asuinrakentamiselle on osoitettu rakennusoikeutta 18 730 k-m2. Lisäksi
asumista voi toteuttaa keskustatoimintojen kortteliin enimmillään 2070 k-m2. Linja-autoasemaa ja laituri-
aluetta varten on rakennusoikeutta 2300 k-m2 sekä pysäköintilaitoksen rakennusoikeutta 7440 k-m2.

Poistuvaa rakennusoikeutta alueella on yhteensä 16 820 k-m2, josta liikerakentamisen rakennusoikeutta on
15 470 k-m2 ja linja-autoaseman rakennusoikeutta on 1350 k-m2.

1.3	Asemakaavan	toteuttaminen	
Asemakaavan toteuttaminen alkaa vaiheittain sen saatua lainvoiman.

CKP1 -kortteliin (numero 265) saa rakentaa liiketilaa yhteensä enintään 2500 k-m2, josta enintään 350 k-m2

saa ottaa käyttöön ennen vuotta 2025 ja loput 2150 k-m2 vuoden 2025 jälkeen.
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2 Alueen nykytilanteen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ja sisältää Valtakadun, Nortamonkadun, Karja-
lankadun, Luoteisväylän, Tehtaankadun ja Välikadun rajaamat kortteli- ja katualueet. Alue sisältyy
maailmanperintökohde Vanhalle Raumalle määriteltyyn suojavyöhykkeeseen.

· Kaupallisia palveluita alueella on tarjonnut Tarvontorin liikekeskus, Sokoksen tavaratalo ja
Hesburger-ravintola. Tarvontori on 2016 tilanteessa kokonaan tyhjillään ja Sokos osittain
tyhjillään.

· Suunnittelualueella on vuonna 1963 rakennettu arkkitehti Yrjö Mykkäsen suunnittelema lin-
ja-autoasema ja aseman laiturialue.

· Tehtaankadun päässä, Kanalin mutkassa, sijaitsee Rauman yrittäjäpatsas (1986, Toivo Kultti)
· Kanal virtaa suunnittelualueella Nortamonkadun ja Tarvontorin välissä.
· Lisäksi alueella on katuja sekä mm. linja-autoasemaa ja kauppoja palvelevia pysäköintikenttiä
· Kaava-alueella on sijainnut arkkitehti Wivi Lönnin vuonna 1912 suunnittelema yhteislyseo.

Jugendrakennus purettiin vuonna 1972. Alueella on sijainnut myös puinen työväentalo
Soihtula ja Kotolan puutaloalue.

· Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, muita maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Tarvontori
ja Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus.

2.1 Luonnonympäristö	

Suunnittelualue on vuosikymmenien aikana rakennettua kaupunkiympäristöä. Varsinaista koskema-
tonta luontoa alueella ei ole. Luontoelementtinä alueella on kuitenkin Kanal ja sen vieressä oleva
yrittäjäpuisto lehmusriveineen. Erityisesti Kanalin länsirannan puoleiset täyskasvuiset puut joudu-
taan uusimaan lähivuosina. Kanalin kautta Raumajokeen nousee meritaimenta.

Alue rajoittuu myös Tarvonsaarenpuistoon. Alueen ympäristön katujen varsilla on puuistutuksia.

Pinnan muodoltaan alue on melko tasaista eikä suuria korkeusvaihteluita ole.

2.2 Rakennettu	ympäristö	

Kaava-alueen ympäristön rakennukset ovat eri-ikäisiä ja kokoisia. Alue on ollut järjestäytynyttä
kaupunkirakennetta 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Suunnittelualue sijaitsee maailmanperintö-
kohteen suoja-alueella.

Alueen rakennukset ovat käyttötarkoituksiltaan monipuolisia. Alueella on asuinrakennuksia, liikera-
kennuksia, marketteja ja julkisia rakennuksia.

Kaava aluetta ympäröivä alue hahmottuu kortteleittain osakokonaisuuksiin:

Kaupungintalokortteli vanhoine rakennuksineen; mm. Palokunnantalo 1902, Uusi kaupungintalo
1992

· Tehtaankadun varren puukortteli
· Tuulensuun lähiömäiset 1970-luvun elementtirakentamista edustavat asuinkerrostalot
· Citymarketin kortteli 1990 (Keskon market-tontti)
· Suvituulen tavaratalo 1979 (Nykyinen kauppakeskus Wänni)
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· Raumanlinnan kortteli; mm. Raumanlinna 1933, Pohjolan talo 1963,
· Vanhan Rauman alue, joista lähimpänä Poselli 1885 ja Wännin päiväkoti
· Suunnittelualueen luoteispuolella on vuonna 2007 rakennettu asuinkerrostalo (As Oy Rau-

man Ajurinkatu 3).

Kaava-alueella sijaitsevat seuraavat rakennukset:
· Linja-autoasema, 1963
· Tarvontorin liikekeskus, 1973
· Sokoksen tavaratalo, 1983
· Hesburger-ravintola, 1994

2.2.1 Tekninen	huolto	

Kaava-alueella sijaitsee Rauman Veden viemäri-, vesi- ja hulevesijohtoja, DNA:n, Elisan, Soneran ja
TDC:n tietoliikennekaapeleita ja Rauman Energia Oy:n kaukolämpö- ja sähköverkkoa.

2.2.2 Ympäristöhäiriöt	

Luoteisväylä ja Karjalankatu ovat vilkkaasti liikennöityjä ja liikennemelu tulee huomioida kaava-
aluetta suunniteltaessa. Alueelle on laadittu meluselvitys.

2.2.3 Kaupunkikuva	

Suunnittelualue sijaitsee Vanhan Rauman länsipuolella eli meren puolella. Kaupungin keskustan
luonnollinen laajentumissuunta on ollut merelle päin. Alue on Rauman ydinkeskustan osana ollut
jatkuvassa muutosprosessissa. (katso esim. Rakennusperintö ja paikallisuus, Tampereen teknillinen
korkeakoulu, Sirkka Köykkä 2000) Säilyneistä kartoista (esim. vuoden 1773 tullikartta) on havaitta-
vissa, miten Raumajoen uoma on kulkenut suunnittelualueen poikki.

Rauman nykyisen keskusta-alueelle vuonna 1864 laaditussa kaavassa on keskusta suunnisteltu laa-
jentuvan ruutukaava-alueena Vanhan Rauman länsipuolelle. Suunnitelmassa on Tarvonsaaren alue
ja sen läpi kulkeva Raumajoki jätetty puistokaistaleeksi. Asemakaava toteutui vain osin, mutta esi-
merkiksi Parpansalin puisto ja Kanalinranta sijaitsevat tällä puistokaistaleella.

Alueen nykyinen korttelirakenne sai lähes nykyisen kaltaisen muotonsa vuoden 1896 asemakaavas-
sa. Asemakaavan keskeisimpiä elementtejä ovat Valtakatu, Tarvonsaaren puisto (josta toteutui ete-
läinen kolmannes) ja kiinteä kaupunkikuvallinen yhteys Vanhaan Raumaan. Vuoden 1896 Asema-
kaavassa vanha joen uoman muoto on nähtävillä, mutta nykyinen oikaiseva linjaus on jo esitetty.
Aluetta myöhemmin koskeneet kaavat ovat noudattaneet tätä perusratkaisua. Alueen rakennus-
kanta on kuitenkin muuttunut useaan otteeseen.

Tarvontorin paikalla on sijainnut arkkitehti Wivi Lönnin vuonna 1912 suunnittelema yhteislyseo. Ju-
gendrakennus purettiin vuonna 1972. Alueen pohjoisosassa ovat sijainneet myös puurakenteiset
työväentalo Soihtula ja Kotolan alue. Ajalleen tyypilliset Tarvontorin kauppakeskus on valmistunut
vuonna 1972 ja Rauman linja-autoasema on valmistunut vuonna 1963.
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Kartalla on esitetty seuraavien valokuvien ottopaikat.

1.Tarvontorin kauppakeskus kuvattuna kaakosta.

Tarvontorin kauppakeskus sijaitsee kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti keskeisellä paikalla
Valtakadun ja Kanalinrannan kulmassa. Valtakatu on nimensä mukaisesti uudemman keskus-
ta-alueen keskeisimpiä katuja. Kadun rakennuskanta on useita eri mittakaavoja ja ajallisia
kerrostumia. Valtakadun julkisivu on oltava osa suunniteltavan kauppakeskusrakennuksen
pääjulkisivua. Uuden kauppakeskuksen pitää parantaa myös Valtakadun kaupallista vetovoi-
maisuutta.
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2. Nykyinen kauppakeskus kuvattuna kaupunginta-
lon edestä.

Suunnittelualue sijaitsee kaupungintalon välittömässä läheisyydessä. Kaupungintalo ja erityi-
sesti sen torni ovat kaupunkikuvallisia dominantteja. Tarvontorin kauppakeskus on nyt selke-
ästi alisteinen kaupungintalon vanhalle osalle. Kauppakeskuksen on hyvä olla Valtakadulle ra-
joittuvalta sivultaan enintään vanhan kaupungintalon runko-osan päätyaiheiden korkuinen ja
selvästi matalampi kuin torni-osa. Kanalin suunnalta rakennus ei ole samassa katulinjassa
kuin kaupungintalo. Kauppakeskuksen nurkka näkyy pitkälle etelään. Rakennussuunnittelus-
sa tulee ottaa huomioon ja hyödyntää arkkitehtuurissa tämä julkisivu linjojen ero.

3. Kanali kuvattuna etelästä. Oikealla Poselli ja Nortamonkatu, vasemmalla Tarvontorin
kauppakeskus
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4. Kanali kuvattuna pohjoisesta

Kauppakeskuksen ja maailmaperintökohde Vanha Rauman erottaa Kanal, joka tarjoaa selke-
än rajapinnan uudelle ja vanhalle. Toiminnallisesti vesiaihe kuitenkin jakaa ydinkeskustaa.
Yhteyttä parantava kevyen liikenteen silta on välttämätön. Nortamonkatua tulee kehittää ja-
lankulkija ystävällisempään suuntaan. Uuden kauppakeskuksen on syytä tuoda näyteikkunoi-
ta ja toimintoja Kanalin varteen. Toisaalta kauppakeskuksen julkisivun tulee olla hillitty Van-
han Rauman suuntaan. Puistorakentamisella on mahdollisuus parantaa Kanalin viihtyisyyttä.
Puiston puita tullaan todennäköisesti uusimaan radikaalisti tulevina vuosina. Melko isot ole-
massa olevat puut pehmentäisivät uudisrakentamisen kaupunkikuvallista muutosta.

5. Kanal ja Vanha Rauma kuvattuna kauppakeskuksen katolta.

Kauppakeskuksen suunnittelussa on syytä hyödyntää Vanhaan Raumaan avautuvaa maise-
maa. Kauppakeskuksen kävijän on hyvä tiedostaa Vanhan Rauman läsnäolo ja kaupalliset
palvelut.
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6. Suunnittelualue kuvattuna Vanhan Rauman suunnasta Raumajoen suunnalta.

Kuvassa entinen merikoulu, nykyinen Wännin päiväkoti, joka poikkeaa mittakaavallisesti
suunnittelualueelle aiotuista rakennusmassoista. Joen vieressä kulkevaa kevyenliikenteen
yhteyttä tulee kehittää siten, että se luontevasti liittyy uuteen alueeseen.

7. Kauppakeskus kuvattuna Kolmiopuistosta.

Kauppakeskuksen pitää parantaa myös Valtakadun kaupallista vetovoimaisuutta.

8.Välikatu kuvattuna etelästä puiston suunnasta. Vasemmalla Säästötalo.
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Välikatu toimii lähinnä pysäköinti- ja läpikulkupaikkana. Lisäksi Tarvontorin katolle on ajo Vä-
likadun kautta. Suunnittelussa Välikadun viihtyisyyttä voi parantaa.

9. Suunnittelualueen pohjoisosa kuvattuna Tarvontorin kauppakeskuksen katolta.

Kuvassa vasemmalla linja-autoasema ja Ajurinkadun vuonna 2007 valmistunut asuinkerrosta-
lo. Oikealla Tuulensuun 1970-luvulla rakennettu asuinkortteli ja 1990-luvulla rakennettu
Hesburger-ravintola, jonka taustalla Citymarket. Alue on hajanainen ja jäsentymätön.

10. Suunittelualue kuvattu idästä , Tallikedonkadulta.

Kuvassa vasemmalla Wänni ja oikealla Tuulensuuntaloja. Kuvan keskellä Pohjolantalo vuodel-
ta 1963. Tallikedonkatu on rajapinta Vanhalle Raumalle ja 1970-luvulla rakennetuille Tuulen-
suun rakennuksille.
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11. Nortamonkatu kuvattuna pohjoiseen päin, Citymarketin suuntaan.

Tuulensuun rakennukset ovat ajalleen tyypillisiä pesubetonielementtirakennuksia. Ne ovat
säilyneet eheänä kokonaisuutena. Tuulensuun rakennukset ovat hallitseva elementti suun-
nittelualueen pohjoisosassa.

12. Alue Tarvonsaarenpuiston suunnasta.

Tarvonsaarenpuisto on esitetty vuoden 1896 G. Idströmin kaavassa. Puisto oli suunniteltu
jatkuvan pohjoiseen päin. Etelästä katsottuna puiston pääteaiheena on matala linja-
autoasema. Nykyisessä kaupunkirakenteessa puiston jatkuminen suunnitellulla tavalla ei ole
mielekästä. Puiston itäpuolella on Rauman olosuhteissa ainutlaatuinen Pohjolantalo.
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13. Pipanpolku etelän suuntaan.

Pipanpolku yhdistää kaupungin pohjoisosien kevyenliikenteen luontevalla tavalla kaupungin
keskustaan. Väylä on kuitenkin tällä hetkellä luonteeltaan hajanaisen kentän ylittävä oiko-
polku.

14 Alue kuvattu Länsiväylältä. Kuvan keskellä linja-autoasema.

Tyhjänä olevalla tontilla on sijainnut aikoinaan työväentalo Soihtula. Ajurinkatu 3 on irralli-
nen elementti katulinjassa. Täydennysrakentaminen tulisi sitoa erillisiä elementtejä.
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15. Alue kuvattu Satamakadulta

Alueen pohjoispuolelta kulkee vilkasliikenteinen Karjalankatu, joka jatkuu lännen suuntaan
Satamakatuna. Täydennysrakentaminen jäsentää Karjalankadun katunäkymää.
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3	Lähtötiedot	ja	selvitykset	

3.1	Pohjakartta	

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se täyt-
tää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssa annetut vaatimukset.

3.2	Maanomistus	

Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Muita maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Tarvontori ja
Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus.

3.3	Selvitykset	

3.3.1	Luontoselvitys	

Vanhan Rauman osayleiskaavan yhteydessä on tehty luontoselvitys kaava-alueen viheralueista. Sel-
vityksen on laatinut luontokartoittaja Santtu Ahlman, Ahlman konsultointi & suunnittelu, 2012.

Selvityksen mukaan Kanalin varren puistossa ei ole erityisiä luontoarvoja.

3.3.2	Viherverkkoselvitys	

Yleiskaavatyön yhteydessä on tehty Rauman keskusta-alueiden viherverkoston kehittämissuunni-
telma. Selvityksen on laatinut WSP Finland Oy 18.9.2013.

Suunnitelmassa on keskusta-alueen tavoitteeksi asetettu muun muassa pienten pirstaloituneiden
viheralueiden yhdistäminen laajemmiksi ja yhtenäisemmiksi puistoalueiksi sekä Kanalin varren rei-
tistön parantaminen, jotta yhteys keskustan ja merenrannan viheralueiden välillä paranee. Keskus-
ta-alueelle muodostuvaa niin sanottua keskuspuistoa pidetään koko kaupungin kannalta merkittä-
vänä.

3.3.3	Rakennusinventoinnit	

Linja-autoasema

Linja-autoasemakiinteistöstä on laadittu rakennusinventointi. Selvityksen on laatinut Jyrki Yrjölä,
Satakunnan Museo, marraskuussa 2011.

Rakennusinventoinnin mukaan linja-autoasemarakennus on liikennehistoriallisesti, rakennustaiteel-
lisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas.

Tiivistelmä rakennuksen kuvauksesta:

Arkkitehti Yrjö Mykkäsen suunnittelema Rauman linja-autoasema on valmistunut vuonna1963. Ta-
sakattoisesta, yksikerroksisesta rakennusmassasta nousee rungon keskialueella esiin kaksikerroksi-
nen odotusaula siihen liittyvine toisen kerroksen tiloineen. Julkisivuja leimaavat toisaalta suuret la-
siset ikkunapinnat sekä toisaalta umpinaiset, paikoitellen nauhaikkunoin jäsennellyt seinäpinnat. Si-
sätiloissa rakennuksen toiminnot (entiset ravintolatilat, liiketilat ja Matkahuolto) ryhmittyvät luon-
tevasti keskeisen odotusaulan ympärille. Horisontaalinen Kahi -tiilirakennus edustaa monessa suh-
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teessa aikansa laadukkainta asema-arkkitehtuuria. Se on säilyttänyt alkuperäisasunsa uutta sisään-
käyntikatosta, katolle lisättyä terassikokonaisuutta ja paria aukkomuutosta lukuun ottamatta. Sisä-
tiloissa on tehty joitakin toimintojen edellyttämiä tilamuutoksia. Arvokkain sisätila, keskeinen odo-
tusaula, on kuitenkin säilyttänyt erittäin hyvin alkuperäispiirteensä. Kaupunkikuvassa rakennus si-
joittuu mataluutensa johdosta avoimen linja-autokentän laidalle, Tehtaankadun varrelle varsin
luontevasti ja huomiota herättämättä.

Tarvontorin liikekeskus

Tarvontorin liikekeskuksesta on laadittu rakennusinventointi. Selvityksen on laatinut Kirsi Niukko,
Satakunnan Museo, kesäkuussa 2013.

Inventoinnin mukaan rakennuksella ei itsessään ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, eikä sen
suojelua kaavallisen keinoin pidetä välttämättömänä, mutta rakennukseen kohdistuvien muutosten
vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon.

Tiivistelmä rakennuksen kuvauksesta:

Vuonna 1972 SOK:n rakennusviraston arkkitehti Paul Autere suunnitteli kaksikerroksisen liikera-
kennuksen alun perin SOKOS -tavarataloksi. Tasakattoinen rakennus on rakennettu betonielemen-
teistä, sokkeli on betonia. Välikadun ja linja-autoaseman puoleiset julkisivut ovat umpinaisia ja be-
tonipintaisia. Nauhajulkisivujen Valtakadun sekä Kanaalinrannan puoleiset pitkät näyteikkunarivit
luovat kaupunkikuvallisesti näyttävän vaikutelman osana Valtakadun varren ja Kanaalinrannan ajal-
lisesti kerroksista liikerakennuskokonaisuutta.

Hesburgerin rakennus

Hesburgerin rakennuksesta on laadittu rakennusinventointi. Selvityksen on laatinut Kirsi Niukko, Sa-
takunnan Museo, kesäkuussa 2013.

Inventoinnin mukaan rakennuksella ei itsessään ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, eikä sen
suojelua kaavallisen keinoin pidetä välttämättömänä, mutta rakennukseen kohdistuvien muutosten
vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon.

Tiivistelmä rakennuksen kuvauksesta:

Hesburgerin toimintaa varten vuonna 1996 rakennettu erillinen ravintola ja drive-in noutoravintola-
rakennus on turkulaisen arkkitehtitoimisto Sigge Ky:n suunnittelema. Rakennus on ketjulle ja vas-
taavalle toiminnalle tyypillinen pienrakennus alkuperäisessä asussaan. Sijainti on kaupunkikuvan
kannalta irrallinen ja tyypiltään rakennus poikkeaa alueen muusta rakennuskannasta.

Sokoksen tavaratalo

Sokoksen tavaratalosta on laadittu rakennusinventointi. Selvityksen on laatinut Kirsi Niukko, Sata-
kunnan Museo, kesäkuussa 2013.
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Inventoinnin mukaan rakennuksella ei itsessään ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, eikä sen
suojelua kaavallisen keinoin pidetä välttämättömänä, mutta rakennukseen kohdistuvien muutosten
vaikutukset ympäristöön on otettava huomioon.

Tiivistelmä rakennuksen kuvauksesta:

Turkulaisen Arkkitehtitoimisto Lukander & Vahteran arkkitehti M. Tuomisen suunnittelema Asema-
kadun liiketalo vuodelta 1982. Rakennuksessa toimi tavaratalo Anttila, minkä lopettamisen jälkeen
vuonna 2000 siihen siirtyi SOKOS -tavaratalo Tarvontorilta. osittain yksi- ja osittain kaksikerroksisen
betonielementtirakennuksen alkuperäinen julkisivutyyli on säilytetty.

3.3.4	Linja-autoaseman	kuntokartoitus	

Linja-autoaseman kiinteistöstä on laadittu kuntokartoitus. Selvityksen on laatinut Joonas Kekki, Te-
hokuivaus Oy 5.11.2014.

Kuntokartoituksen mukaan rakennuksen runkorakenteet vaikuttavat hyväkuntoisilta. Rakennus
vaatii kuitenkin käytännössä koko rakennuksen kattavan peruskorjauksen. Muun muassa vesikatto
on uusittava kokonaan, LVIS -tekniikka, ikkunat ja ovet sekä sisäpuoliset pintamateriaalit suurim-
malta osin ovat käyttöikänsä päässä. Muita selvityksessä esiin nostettuja ongelmia ovat välipohjan
lämmöneristeen herkkyys mikrobikasvustolle, kellariin kohdistuva kosteusrasitus, asbestin runsas
määrä sekä kellaritilojen huono muunneltavuus.

3.3.5	Alueellinen	pohjatutkimus	ja	rakennettavuusselvitys	

Ramboll Finland Oy on tehnyt suunnittelualueelle Karjalankadun, Nortamonkadun Tehtaankadun ja
Luoteisväylän rajaamalle alueelle alueellisen pohjatutkimuksen ja rakennettavuusselvityksen. Selvi-
tyksen mukaan maaperän pintaosassa on karkearakeista ja tiivistä täytemaata noin 1…1,5 m. Tä-
män alla luonnontilainen maaperä koostuu vanhasta merenpohjan sedimenttikerroksesta, joka on
liejuista silttiä, ja sen alla olevasta hiekasta. Hiekkakerroksen paksuus on muutamia metrejä. Hiekan
alla on vaihtelevan paksuinen kerros savea ja liejuista silttiä sekä löyhää hiekkaa. Moreenikerroksen
yläpinta vaihtelee tasolla -5,5…-11 eli se on noin 7,5…13 m:n syvyydellä maanpinnasta.

Maakerrostuman pintaosassa oleva täytemaakerros johtaa kohtalaisen hyvin vettä. Pohjaveden
pinta oli tutkimusaikana suuruusluokkaa 1,5…2 m maanpinnan alapuolella. Pohjavedenpinta vaihte-
lee ja se saattaa nousta nyt mitattua korkeammalle, jos sadanta on suuri ja merivedenpinta on pit-
kään korkealla. Mitoitusperiaatteena voitaneen käyttää pohjavedenpinnan maksimikorkeutta +1,20
(N60) perustuen korkeimpaan mitattuun merivedenpinnan tasoon.

Tasoon +1,2 tai sen yläpuolelle sijoittuvat tilat eivät edellytä erityisrakenteista lukuun ottamatta to-
teutusvaihetta ja mahdollista pohjaveden virtausta salaojiin. Mikäli kaivuu pohjarakenteita varten
ulotetaan rakennustöiden aikana pohjavedenpinnan alapuolelle, on veden virtaus ympäristöstä,
jossa saattaa olla puupaaluilla perustettuja rakennuksia.

Pohjaveden patoamistarve rakennusten käyttötilanteessa on harkittava jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. Patoamisella rajoitetaan veden virtausta salaojiin ja se tapahtuu esimerkiksi perustusten ala-
puolelle ulottuvilla teräsponttiseinillä. Jos salaojitustaso sijoittuu alimmillaan tasolle +0,5, on pa-
toaminen todennäköisesti tarpeetonta.
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Tason +1,2 alapuolelle tehtävät kellaritilat joudutaan tekemään vesipaine-eristettyinä tai patoa-
maan ympäristöstä yläreunaltaan tasoon +1,2 ulottuvilla patoseinillä.

Ramboll Finland Oy:n selvitys on tehty korkeusjärjestelmällä N60. Nykyisin käytössä oleva korkeus-
järjestelmä on N2000.

3.3.6	Kaupalliset	selvitykset	

WSP / TUOMAS SANTASALO

WSP Oy (Tuomas Santasalo) on laatinut Rauman kaupallisen selvityksen, joka on päivitetty yhdis-
telmä Raumalla tehdyistä kaupallisista selvityksistä 2011-2015. Selvitys on valmistunut 2.5.2016.

Kaupallisten selvitysten yhdistelmässä mukana ovat olleet seuraavat 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 palveluyritys-

ten asiointimäärien muutokset Rauman keskustassa 2015

Rauman kaupallisten selvitysten päivitetyssä yhdistelmässä on tutkittu Rauman vähittäiskaupan
markkinoiden kehitystä. Selvityksessä on koottu tiedot Rauman vähittäiskaupasta sekä markkina-
alueen ostovoimasta ja kilpailutilanteesta. Ostovoiman kehityksen pohjalta on arvioitu markkina-
alueen liiketilan lisätarpeita vuoteen 2025 ja 2035. Lisäksi selvitys sisältää päivitettyä tietoa kaupan
yleisestä kehityksestä ja verkkokaupasta.

Ostovoiman kehitys

Selvityksessä on ostovoiman kasvua arvioitu kahden eri mallin pohjalta ns. perinteisen kasvuennus-
teen sekä hitaan kasvun pohjalta. Perinteisessä kasvuennusteessa ostovoiman arvioidaan kasvavan
vuoteen 2035 päivittäistavarakaupassa prosentin vuosivauhdilla ja erikoiskaupassa pari prosenttia
vuodessa. Hitaan kasvun mallissa ostovoima kasvaa päivittäistavarakaupassa puolen prosentin vuo-
sivauhdilla ja erikoiskaupassa alle prosentin vuosivauhdilla.

Liiketilan lisätarve

Selvityksessä on ostovoiman kasvun pohjalta arvioitu tulevaa liiketilan lisätarvetta Raumalla. Liiketi-
lalle on laskettu enimmäis- ja vähimmäistarve. Enimmäistarve kuvaa pinta-alan lisätarvetta, jossa
koko ostovoiman kasvu on suunnattu uusiin neliöihin. Vähimmäistarvelaskelmassa osa ostovoiman
kasvusta on laskettu menevän nykyisille myymälöille. Enimmäistarvelaskelma asettaa rajan sille,
mihin ostovoiman kasvu riittää. Vähimmäistarvelaskelma osoittaa mihin kaavoituksessa tulisi vähin-
tään varautua, jotta nykyinen palvelutaso säilyisi.
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Liiketilan enimmäistarve Raumalla on ostovoiman kasvusta (perinteinen kasvuennuste – hidas kas-
vu) riippuen vuoteen 2025 mennessä 12 600 – 30 900 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä 25 000 -
56 800 k-m2. Vähimmäistarve on vastaavasti vuoteen 2025 mennessä 7100 – 16 600 k-m2 ja  vuo-
teen 2035 mennessä 13 500 – 29 900 km-2.

Liiketilalaskelman suuntautumista on tarkennettu siten, että siitä on erotettu keskustahakuisten
toimintojen osuus. Keskusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavarakaupan tarpeesta ja suu-
rin osa muotikaupan ja muun keskustojen erikoiskaupan tarpeesta. Erikoiskauppa hakeutuu pää-
sääntöisesti ydinkeskustaan, kun taas päivittäistavarakauppaa ja palveluita sijoittuu suurempina yk-
sikköinä herkästi myös keskustan reuna-alueille.

Liiketilan enimmäistarve Rauman keskusta-alueilla vuoteen 2025 mennessä on 16 400 k-m2 perin-
teisen kasvuennusteen mukaan ja 6900 k-m2 hitaan kasvuennusteen mukaan. Näistä ennusteita
erikoiskaupan osuus on 8100 ja 3300 k-m2.

Liiketilan enimmäistarve Rauman keskusta-alueilla vuoteen 2035 mennessä on 30 000 k-m2 perin-
teisen kasvuennusteen mukaan ja 13 500 k-m2 hitaan kasvuennusteen mukaan. Näistä luvuista eri-
koiskaupan osuus on 14 600 ja 6400 k-m2.

Liiketilan vähimmäistarve Rauman keskusta-alueella vuoteen 2025 mennessä on 8800 k-m2 perin-
teisen kasvuennusteen mukaan ja 3700 k-m2 hitaan kasvuennusteen mukaan. Näistä erikoiskaupan
osuus on 4100 k-m2 ja 1700 k-m2.

Liiketilan vähimmäistarve Rauman keskusta-alueella vuoteen 2035 mennessä on 16 200 k-m2 perin-
teisen kasvuennusteen mukaan ja 7200 k-m2 hitaan kasvuennusteen mukaan. Näistä erikoiskaupan
osuus on 7400 k-m2 ja 3200 k-m2.

Keskustakauppakeskus konseptina Raumalla

Rauman keskustaan tarvitaan keskustakauppakeskus tiivistämään keskustakortteleita ja sitomaan
yhteen Vanhan Rauman ja Valtakadun erikoiskauppoja market -alueeseen.

Keskustakauppakeskus tarjoaisi lähinnä kansainvälisille ja valtakunnallisille ketjuille niiden toiveiden
mukaisia tiloja, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Kauppakeskukseen sijoittuvat tyypillisesti ketjuliik-
keet, kun taas yksityiset yrittäjät jäävät usein kauppakeskusten ulkopuolelle. Tämä sopii myös Rau-
malle, jolloin Vanhassa Raumassa säilyisi nykyisen kaltainen liikerakenne eikä sen vetovoima hei-
kentyisi. Kauppakeskuksen liikevalinnoissa tulisikin ottaa huomioon, että esimerkiksi sisustusliikkei-
tä ei tulisi suuressa määrin ohjata uuteen kauppakeskukseen. Sisustusliikkeillä on vetovoimainen
keskittymä Vanhassa Raumassa ja tätä tulee vaalia.

Kauppakeskukseen sijoittuu pääosin ketjuliikkeitä kuten muotikauppaa, urheilukauppaa, kodintek-
niikkakauppaa ja muuta keskustahakuista erikoiskauppaa sekä kahvila- ja ravintolatoimintaa. Kaup-
pakeskuksen johonkin osaan on mahdollista sijoittaa myös viihdepalveluja esimerkiksi elokuvateat-
teri, keilahalli ja kuntokeskus.

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

FCG / TAINA OLLIKAINEN

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (Taina Ollikainen) on laatinut kaupallisen selvityksen, joka on val-
mistunut 26.5.2016.

Selvityksessä on tarkasteltu Rauman kaupallisten palvelujen nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä kau-
pan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Nykyti-
lanteen ja kehitysnäkymien analyysin pohjalta on laadittu esitys Rauman kaupallisten palvelujen ta-
voitteellisesta palveluverkosta ja arvioitu sen vaikutukset kaupan ja palvelurakenteen, alue- ja yh-
dyskuntarakenteen sekä kaupan palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta.

Selvitys on laadittu olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin, uusimpiin tilasto- ja rekisteritie-
toihin sekä paikkatietoanalyyseihin perustuen. Selvityksen keskeinen lähtöaineisto on Satakuntalii-
tolle maakuntakaavoitusta varten laadittu Satakunnan kaupan palveluverkkoselvitys.

Arvio ostovoiman kehityksestä

Ostovoima on arvioitu vuoden 2015 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella.
Kulutuslukuina on käytetty vuoden 2015 Satakunnan maakunnan keskimääräisiä kulutuslukuja.

Yksityisen kulutuksen arvioidaan pitkällä aikavälillä kasvavan, mutta aikaisempaa hitaammin. Yksi-
tyisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 1% /vuosi ja erikoiskaupassa
2% /vuosi.

Liiketilan lisätarve

Liiketilatarvelaskelma perustuu oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu toteutuu uutena liiketila-
na (enimmäismitoitus). Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu olemassa olevi-
en liikkeiden myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa, mikä vähentää liiketilatarvetta las-
kelmaan verrattuna.

Satakunnan keskimääräisillä myyntitehokkuuksilla arvioitu liiketilan lisätarve on Raumalla vuoteen
2025 mennessä noin 45 500 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä noin 87 500 k-m2.

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.

Selvityksessä on esitys liiketilan lisätarpeen jakautumisesta alueittain. Esityksen mukaan Uuden
keskustan ja Vanhan Rauman alueille kohdistuu vuosien 2015-2025 liiketilan 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 keskustahakuisen erikoiskaupan
kehitysedellytykset säilyvät myös muualla Raumalla, esim. Lapin kirkonkylässä. Uuden keskustan ja
Vanhan Rauman alueelle kohdistuu vuosien 2015-2025 keskustahakuisen erikoiskaupan liiketilan li-
sätarpeesta noin 9 000 – 16 000 k-m2 ja vuosien 2015-2035 liiketilan lisätarpeesta noin 20 000 –
36 000 k-m2.
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Johtopäätöksiä

Mikäli uuden liiketilan mitoitus perustuu Rauman ja sen vaikutusalueen kysyntään, ei uuden liiketi-
lan rakentamisella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyisten myymälöiden toiminta- ja kehi-
tysedellytyksiin. Todennäköistä on, että palvelutarjonnan monipuolistuminen ja keskustan veto-
voiman lisääntyminen tuo uusia asiakkaita myös nykyisille myymälöille ja parantaa näin nykyisten
myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiä.

Rauman uusi keskusta ja Vanha Rauman muodostavat Rauman kaupallisen pääkeskuksen, joten nii-
den vahvistaminen kaupan sijaintipaikkana on tärkeää koko kaupungin kaupallisen vetovoiman säi-
lymisen ja vahvistamisen kannalta. Rauman kaupallisen vetovoiman säilyttäminen ja vahvistaminen
edellyttää nykyisten kaupan yksiköiden jatkuvaa uudistamista, mutta myös uuden liiketilan raken-
tamista. Mikäli uudistumista ei tapahdu, Rauman kaupallinen vetovoima suhteessa Porin ja Turun
maakuntakeskuksiin todennäköisesti heikkenee.

Rauman keskustaa ja Vanhaa Raumaa tulee jatkossalin kehittää erityisesti keskustahakuisen eri-
koiskaupan ja kaupallisten palvelujen ensisijaisena sijaintipaikkana. Uuden keskustahakuisen eri-
koiskaupan liiketilan rakentaminen Rauman keskustaan edistää toimivan kilpailun toteutumista
mahdollistamalla uusien ja sellaisten kaupan toimijoiden sijoittumisen Raumalle, jotka tällä hetkellä
puuttuvat Raumalta. Ilman uuden liiketilan rakentamista uusien toimijoiden mahdollisuudet sijoit-
tua Raumalle kilpailukykyisille liikepaikoille on varsin heikot, mikä vahvistaa nykyisten toimijoiden
asemaa ja heikentää toimivan kilpailun edellytyksiä.

3.3.7	Liikenneselvitykset		

Liikenne- ja pysäköintiselvitys

Käynnissä olevan keskustan oasyleiskaavan muutoksen yhteydessä Sito Oy ja Rauman kaupungin
kunnallistekniikan suunnittelun yhteistyönä ollaan laatimassa koko keskusta-aluetta koskevaa lii-
kenne- ja pysäköintiselvitystä. Selvityksen yhteydessä saatuja tietoja on hyödynnetty Kanalin Länsi-
rannan asemakaavamuutoksessa.

Yleisten alueiden yleissuunnitelma

Sito Oy on laatinut kaava-alueelle liikenteen ja yleisten alueiden yleissuunnitelmaluonnoksen
5.12.2014.

Yleissuunnitelma käsittää Länsirannan kaava-alueen yleiset alueet (kadut, torialueet, aukiot, puistot
ja kevyen liikenteen reitit). Työ sisältää liikennesuunnittelun lisäksi katuteknisen suunnittelun tar-
vittavilta osin, alueen tasausperiaatteiden suunnittelun, ympäristö- ja maisemasuunnittelun, valais-
tussuunnittelun sekä putki- ja johtosiirtojen suunnittelun tarvittavassa laajuudessa sekä määrä ja
kustannuslaskelman. Liikennetarkastelujen pohjaksi on laadittu liikenne-ennusteita.

3.3.8	Meluselvitys	

Kaava-alueelle on tehty tie- ja raideliikenteen meluselvitys. Selvityksen ovat laatineet Tero Virjonen
ja Jani Kankare, Promethor 18.11.2014.
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3.3.9	Suuronnettomuuksien	turvallisuuskartoitus	

Maakuntakaavassa on osoitettu vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suoja-
vyöhyke, joka liittyy suurteollisuusalueeseen. Suojavyöhyke ulottuu Kanalin Länsirannan asemakaa-
vamuutosalueen eteläosaan.

Yleiskaava 2025 työn yhteydessä teetetyn selvityksen (Gaia Consulting Oy, Jatta Aho ja Tuomas Rai-
vio, 21.2.2011) mukaan maankäytön suunnittelun kannalta tärkeät vaikutusalueet eivät ulotu Kana-
lin Länsirannan asemakaavamuutosalueelle asti. Ainoastaan varoitusraja rikkidioksidisäiliön vuotos-
kenaariolle peittää alleen koko Rauman keskustan alueen. Varoitusraja on pitoisuus, jota vastaaval-
la alueella ihmisiä on varoitettava ja kehotettava suojautumaan sisätiloihin.

3.3.10	Muita	lähtötietoja	

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on tehty kartoitus Vanhan Rauman kaupan tilanteesta 2013
(Tapio Pirkanaho 2014). Kartoituksen tavoitteena oli selvittää miten kaupan ja palvelualan raken-
nemuutos näkyy Vanhassa Raumassa ja miten alueen yrittäjät pystyvät vastaamaan tähän muutok-
seen sekä miten tilanne on muuttunut vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta.
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4	Suunnittelutilanne	

4.1	Maakuntakaava	

Ote Satakunnan maakuntakaavasta

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010).  Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n
1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien
Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa
olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman
korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.

Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle
(kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittä-
mispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin koh-
distuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämis-
tarpeita. Kohdevyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksi-
sia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntara-
kennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus.  Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyö-
dyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliiken-
teen ja kevytliikenteen edellytyksiä.

Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien
kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä kos-



26

kee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja rat-
kaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Suunnittelualue sijoittuu myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). Merkinnällä osoitetaan
merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet.

Kehittämisvyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa
alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistys-
palveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden
yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja
asutukseen.  Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehi-
tettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyt-
täminen.

Suunnittelualueelle ulottuu maakuntakaavassa kaksi suojavyöhykemerkintää (sv). Merkinnällä osoi-
tetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on läheisen alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyt-
törajoituksia aiheuttavan luonteen vuoksi rajoitettava.

Suunnittelualueen eteläosa kuuluu maakuntakaavassa suojavyöhykkeeseen sv-1. Merkinnällä osoi-
tetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointi-
vyöhyke). Suojavyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huo-
mioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai
kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suun-
niteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviran-
omaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon an-
tamiseen.

Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan maakuntakaavassa suojavyöhykkeeseen sv-3. Merkin-
nällä osoitetaan Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhyke. Suojavyöhykettä koskee seuraa-
va suunnittelumääräys: Suojavyöhykettä on hoidettava siten, että sen arvot maailmanperintökoh-
teena säilyvät. Kaikista aluetta koskevista rakentamissuunnitelmista ja hankkeista tulee Museovi-
rastolle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueelle (C). Merkinnällä osoite-
taan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien seudullisten keskusten ydinalueet, joi-
hin sijoittuu keskustahakuisten palvelu, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen alueita niihin liitty-
vine liikennealueineen ja puistoineen. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäis-
kaupan suuryksiköitä. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäris-
tökuvaan, ominaispiirteisiin, viihtyisyyteen ja toimivuuteen, jalankulku-, huolto- ja julkisen liiken-
teen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöttömyyteen. Aluetta suunniteltaessa on va-
rauduttava riittävään palvelu- ja liiketilatarjontaan.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirtei-
den vaaliminen ja turvattava merkittävien luonto-, maisema ja kulttuuriarvojen säilyminen myös
eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vähittäiskaupan suur-
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yksiköt tulee suunnitella siten, että ne arkkitehtuuriltaan ja sijoitukseltaan sopeutuvat ympäristöön
ja mitoitukseltaan täydentävät keskustan palvelutarjontaa.

Osa suunnittelualueen itäreunasta rajautuu maakuntakaavassa osoitettuun Vanhan Rauman valta-
kunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (kh1) ja Unescon maailmanperintö-
kohteeseen (un). Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat maakuntakaavassa maa-
kunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi osoitetut Tehtaankadun alue, Kaupungintalo (ent.
WPK:n talo), Vanha Rukoushuone (nyk. kulttuuritalo Poselli) ja Wännin päiväkoti.

4.2	Yleiskaava	

Ote Rauman yleiskaavasta

Rauman oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan (hyväksytty 25.8.2003) mukaan kaava-alue on keskus-
tatoimintojen alue (C). Pääasiallisia ovat palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen, kes-
kustaan soveltuvat ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnot, näihin liittyvät liiken-
ne-, virkistys- ja yhdyskuntateknisen huollon alueet.

Vireillä on koko Rauman kaupunkia koskeva yleiskaava, jonka strategisen vaiheen Visio 2025-
kartassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Rauman yleiskaavatyössä on Länsiran-
nan kaava-alueelle asukasmäärän lisäystavoitteeksi asetettu 600 henkeä. Alueen asuinkerrosalata-
voitteena voidaan pitää noin 25 000 - 30 000 k-m2.
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4.3	Osayleiskaava	

Ote keskustan osayleiskaavasta

Aluetta koskee 25.8.2003 hyväksytty oikeusvaikutteinen Rauman keskustan osayleiskaava. Kaava-
alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Kaava-alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa on
merkitty kevyen liikenteen reitti.

Tontti sijaitsee alueella, joka on osayleiskaavassa osoitettu Unescon maailmanperintökohteen suo-
javyöhykkeeksi (sv2). Määräyksen mukaan alueen rakennus- ja liikennesuunnitelmissa ja toimin-
noissa on otettava huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityis-
aseman vaaliminen. Lisäksi määräyksessä todetaan, että merkittävistä hankkeista on neuvoteltava
Museoviraston kanssa.

Vanhaan Raumaan ja sen suojavyöhykkeelle ollaan laatimassa uutta osayleiskaavaa.

4.4	Asemakaava	
Kaava-alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 12.7.2000 vahvistettu asemakaava AK-290,
26.11.1990 vahvistettu AK-156, 12.6.1995 vahvistettu AK-165. Yhteensä asemakaavat mahdollista-
vat lisärakentamista nykyisen rakennuskannan lisäksi n. 5000 ke-m2.
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Kaavahakemistokartta suunnittelualueelta
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Ote ajantasa-asemakaavasta

4.5	Rakennusjärjestys	
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, Rakennusjärjes-
tys tuli voimaan 3.4.2009.
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5	Asemakaavamuutoksen	tavoitteet	

Kaavamuutoksessa on otettava huomioon ylempien kaavatasojen ohjaavuus sekä valmisteilla ole-
van Rauman yleiskaavan 2025 tavoitteet. Kaavamuutoksen yhteydessä tulee erityisesti tarkastella
rakentamisen suhdetta ympäröivään kaupunkimaisemaan. Erityisvaatimuksia suunnitelman arkki-
tehtoniselle laadulle asettavat ympäristön kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta, keskeinen
sijainti kaupungissa ja kaupunkikuvassa sekä sijainti maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä.

Kaavatyössä tulee alueelle suunniteltujen toimintojen tarvitseman pysäköinnin lisäksi huomioida
alueelle osoitetut rasitepysäköintipaikat (yht. 16 kpl) ja linja-autoaseman liityntäpysäköintipaikat
(yht. 30 kpl).

Kaavatyön yhteydessä tulee pohdittavaksi linja-autoaseman tulevat tarpeet ja sijainti.

5.1	Lähtökohta-aineiston	antamat	tavoitteet	

Maakuntakaavasta johdetut tavoitteet

· Olemassa olevan keskustan yhdyskuntarakentamisen eheyttäminen
· Olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen
· Palvelujen saatavuus
· Viher- ja virkistysverkon jatkuvuus
· Merkittävien luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen myös eheyttävän suunnitte-

lun yhteydessä
· Maailmanperintökohteen arvojen säilyttäminen
· Kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen
· Alueen arkkitehtuurin, ympäristökuvan, ominaispiirteiden, viihtyisyyden ja toimivuuden huo-

mioiminen
· Kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun edellytysten parantaminen
· Liikennetarpeen vähentäminen
· Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen edellytysten edistäminen
· Jalankulku-, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuden ja häiriöttö-

myyden huomioiminen
· Vähittäiskaupan suuryksikköjen suunnittelun siten, että ne arkkitehtuuriltaan ja sijoitukseltaan

sopeutuvat ympäristöön ja mitoitukseltaan täydentävät keskustan palvelutarjontaa

Vireillä olevan Rauman yleiskaavatyöstä 2025 (luonnosvaihe) johdetut tavoitteet

· Yhdyskuntarakenteen säilyttäminen tiiviinä
· Varautuminen kaupan ja elinkeinoelämän tarpeisiin
· Viihtyisä elinympäristö
· Monipuoliset palvelut kaikille kuntalaisille, matkailijoita unohtamatta
· Asumisen mitoituksessa otetaan huomioon väestön ikääntyminen mm. asuntokuntien koon ja

määrän muutoksissa
· Mahdollistaa väestön sijoittuminen erityisesti tarvittavien palveluiden läheisyyteen
· Kehittää urbaania asumista
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· Kaupan ja palveluiden sijoittumiseen kiinnitetään erityistä huomiota
· Asemien ja joukkoliikennepysäkkien laatutason parantaminen
· Kaupunkialueen pyöräilyn pääreittien laatutason parantaminen
· Viheralueiden määrään ja verkostolliseen sijaintiin kiinnitetään erityistä huomiota
· Sujuvat ja laadukkaat ulkoilureittien ja puistokäytävien verkosto
· Asuntorakentamisen mitoitustavoitteena 600 asukasta

Keskustan osayleiskaavasta johdetut tavoitteet

· Kaupunkirakenteen tiivistäminen
· Maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä muodostetaan kaupunkitilallinen ja -kuvallinen sekä
toiminnallinen suoja Vanhalle Raumalle.
· Liikenneverkollisena ratkaisuna on ydinkeskustaa kiertävä kehätie, jonka sisäpuolella liiken-

neympäristöä rakennetaan kevyen liikenteen ja asiointiliikenteen ehdoilla.
· Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
· Läpiajoliikenteen vähentäminen
· Asiointiliikenteen helpottaminen, esim. pysäköinti.
· Suojavyöhykkeen kiinteistöissä huolehditaan pysäköintipaikkojen riittävyydestä omilla tonteilla,

koska Vanhan Rauman toiminnan kannalta on tärkeää, että alueen ympärillä on riittävästi pysä-
köintipaikkoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa asemakaavamuutoksen tavoitteiksi on kirjattu seuraavat
asiat:

· Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen keskustaympäristö
· Vanhan Rauman maailmanperintöarvojen säilyminen ja tukeminen
· Yleiskaavan mitoitustavoitteiden toteuttaminen lisäämällä kaupunkimaista asumista ja kaupan

tilaa
· Linja-autoaseman toimintojen uudelleenjärjestely
· Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä keskustamaisen ajoneuvoliikenteen ke-

hittäminen
· Riittävät pysäköintitilat
· Alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden kehitystavoitteiden huomioiminen
· Vaiheittaisen toteutuksen mahdollistaminen

Rakennusliike Skanskan tavoitteet

Skanskan tavoitteena on voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksen muuttaminen kaupan ja
asumisen tarpeisiin siten, että rakennushankekokonaisuus on toteutettavissa taloudellisesti kannat-
tavalla tavalla.
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5.2	Tavoitteiden	tarkentuminen	ja	prosessin	aikana	syntyneet	tavoitteet	

5.3	Asemakaavamuutoksen	laadulliset	tavoitteet	
Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkimaisen ja toi-
minnallisesti monipuolisen keskusta-alueen muodostuminen, joka on kaupunkikuvallisesti eheä ja
nykyistä kaupunkimaisemaa täydentävä kokonaisuus.

Uudet rakennukset ja katurakentaminen tulee suunnitella ja rakennetaan aikamme arkkitehtuurin
laadukkaiksi edustajiksi. Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelijalta ja rakentajalta on vaaditta-
va korkeaa osaamista.

Alue sijaitsee maailmanperintökohde Vanhan Rauman välittömässä läheisyydessä ja sen suoja-
vyöhykkeellä, mikä on huomioitava kaikessa aluetta koskevassa suunnittelussa.
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6	Asemakaavaratkaisun	vaihtoehdot		

6.1	Vaihtoehtojen	tarkastelu	

Asemakaavaprosessissa AK 01-100 ei esitetä eri vaihtoehtoja. Erilaisia ratkaisumalleja on arvioitu
edellisten kaavaprosessien yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2015 edellisen asemakaavamuutoksen AK 01-097. Turun hallin-
to-oikeus kumosi kaavasta tehdyn hyväksymispäätöksen.

Kyseisen kaavaprosessin luonnosvaiheessa oli viisi vaihtoehtoa.

Vaihtoehdot olivat nykytilannetta kuvaava vaihtoehto ja kaksi vaihtoehtoa, joista toisesta oli tehty
kolme erilaista variaatiota. Variaatioissa tutkittiin lähinnä linja-autoaseman sijaintia joko nykyisessä
rakennuksessa, uudessa rakennuksessa nykyisellä paikalla tai kauppakeskuksen yhteydessä.

Edellisen kaavaprosessin AK 01-097 asemakaava-
karttaluonnos VE0. Luonnos vastaa nykyistä kaa-
vatilannetta.

Edellisen kaavaprosessin AK 01-097 asemakaava-
karttaluonnos VE1. Alueen pohjoisosassa on
asuinkortteli. Nykyinen Tarvontorin liikerakennus
on korvattu, uudistettu ja laajennettu pohjoisen
suuntaan. Linja-autoasema on sijoitettu kauppa-
keskuksen yhteyteen Nortamonkadun varteen.
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Edellisen kaavaprosessin AK 01-097 asema-
kaavakarttaluonnos VE2A. Alueen pohjois-
osassa on kaksi asuinkorttelia. Nykyinen Tar-
vontorin liikerakennus on korvattu, uudistettu
ja laajennettu pohjoisen suuntaan. Vaihtoehto
mahdollistaa vanhan linja-autoaseman säily-
misen tai sen korvaamisen esim. vastaavan
kokoisella uudisrakennuksella. Keskustatoi-
mintojen korttelialue (C) voi sisältää mm. pal-

velu- ja liikerakentamista sekä hallintoa ja
asumista.

Edellisen kaavaprosessin AK 01-097 asemakaava-
karttaluonnos VE2B. Alueen pohjoisosassa on
kaksi asuinkorttelia. Nykyinen Tarvontorin liikera-
kennus on korvattu, uudistettu ja laajennettu
pohjoisen suuntaan. Vaihtoehdossa on tutkittu
mahdollisuutta samanaikaisesti sekä mahdollistaa
linja-autoasemarakennuksen säilyminen, että sen
korvaaminen ja täydentäminen uudisrakennuk-
sin. Keskustatoimintojen korttelialue (C) voi sisäl-
tää mm. palvelu- ja liikerakentamista sekä hallin-
toa ja asumista.
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Edellisen kaavaprosessin AK 01-097 asemakaa-
vakarttaluonnos VE2C. Alueen pohjoisosassa on
kaksi asuinkorttelia. Nykyinen Tarvontorin liike-
rakennus on korvattu, uudistettu ja laajennettu
pohjoisen suuntaan. Keskustatoimintojen kortte-
lialue (C) voi sisältää mm. palvelu- ja liikeraken-
tamista sekä hallintoa ja asumista.

Kaavaprosessin AK 01-100 aloituspäätöksen tekemisen yhteydessä kaavoitusjaosto evästi, että uu-
den kaavaprosessin kaavaluonnos tulee perustua ratkaisuun, jossa linja-autoasema on sijoitettu
kauppakeskuksen yhteyteen.
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7	Asemakaavamuutoksen	suunnittelun	vaiheet	

7.1	Asemakaavan	suunnittelun	tarve	

Asemakaavamuutokseen on ryhdytty kaupungin ydinkeskustaan sijoittuvan alueen kehittämiseksi
kaupunkimaisena ja toiminnallisesti monipuolisena alueena, jossa on tilaa sekä kaupalle, asumiselle
että joukkoliikennepalveluille.

7.2	Suunnittelun	vaiheet	

Rauman kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy ovat allekirjoittaneet suunnitteluvaraussopimuksen
21.12.2010 koskien Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosaluetta.

Kanalin Länsirannan asemakaavamuutos (AK 01-097) laadittiin kertaalleen ja hyväksyttiin kaupun-
ginvaltuustossa 23.11.2015 (KV 108 §). Kaavasta tehtiin neljä valitusta Turun hallinto-oikeudelle.
Yhtenä valitusperusteena oli esteellisen valtuutetun osallistuminen kaavan valmisteluun kaavatyötä
johtavan kaavoitusjaoston jäsenenä. Kaupunginvaltuusto myönsi antamassaan lausunnossa valituk-
sen oikeaksi ja pyysi hallinto-oikeutta kumoamaan kaupunginvaltuuston päätöksen. Hallinto-oikeus
kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen, koska se oli syntynyt esteellisyyden vuoksi virheellisessä
järjestyksessä.

Tapahtunut esteellisyys koskee koko kaavan valmistelua ja päätöksentekoa ja sen poistamiseksi on
kaavaprosessi käytävä läpi uudelleen kaikkine maankäyttö- ja rakennuslain mukaisine vaiheineen.

7.2.1	Aloitus	

Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 7.4.2016 (KVJ 41 §), että Kanalin Länsirannan asemakaava-
muutoksen AK 01-100 laatimiseen ryhdytään.

Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 13.4.2016. Samalla ilmoitettiin kaavaa koskevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 14.-28.4.2016 välisen ajan.

Nähtävillä olon aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kaksi mielipidettä. Mielipi-
teiden perusteella OAS:aan tehtiin tarkennus.

Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 8.6.2016. Neuvottelussa olivat edustettuina
Rauman kaupungin lisäksi Varsinais-Suomen ELY -keskus, Museovirasto ja Satakuntaliitto. Viran-
omaiset toistivat samat näkemyksensä kuin edellisen kaavaprosessin yhteydessä on ehdotusvai-
heen lausunnoissa todettu, koska kaavaratkaisu ei ole siitä oleellisesti muuttunut.

7.2.2	Asemakaavamuutoksen	luonnos	

Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 10.5.2016 (KVJ 57 §), että Kanalin Länsirannan asemakaava-
muutoksen AK 01-100 luonnos ja rakentamistapamääräykset asetetaan nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 19.5.-20.6.2016 Rauman kau-
pungin palvelupiste Pyyrmanissa ja kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnokses-
ta jätettiin kuusi kirjallista mielipidettä.
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Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Satakuntaliitol-
ta, Museovirastolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta, sosiaali-
ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveydensuojeluviran-
omaiselta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä.

Lausuntoa eivät antaneet terveydensuojeluviranomainen ja Rauman Energia Oy. Satakunnan Mu-
seo on ilmoittanut jo aiemmin, ettei heiltä ole tarvetta pyytää lausuntoa koska museoviranomaise-
na hankkeessa toimii Museovirasto. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja ilmoitti sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan puolesta, ettei sillä ole huomautettavaa.

Kaavoitusjaosto hyväksyi kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut Rauman
kaupungin vastineet kokouksessaan 23.8.2016 (KVJ 79§).

Saadun palautteen perusteella kaavan määräys mb20% (Merkintä osoittaa, kuinka monta prosent-
tia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälä- ja toimistotiloja varten) muu-
tettiin muotoon k20% (Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta ker-
rosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten). Lisäksi kaavaan liittyviä rakentamistapa-
määräyksiä tarkennettiin vähäisesti pysäköintimääräyksien osalta.

7.2.3	Asemakaavamuutoksen	ehdotus	

Kaavoitusjaosto hyväksyi kokouksessaan 23.8.2016 (KVJ 70§) asemakaavan muutosehdotuksen ja
siihen liittyvät rakentamistapaohjeet ja päätti, että ne asetetaan virallisesti nähtäville. Kaavoitusja-
osto evästi, että ensisijaisesti AL4 -korttelin liike- ja toimistotilojen määrä rajoitetaan 10 %:iin tai
toissijaisesti AL4 -määräystä muokataan siten, että se ei salli muuta liiketoimintaa hotellin lisäksi.

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 1.9.2016. Muistio on kaavaselostuksen liitteenä.

Asemakaavan muutosehdotus ja rakentamistapamääräykset olivat virallisesti nähtävillä MRA 27 §:n
mukaisesti 1.9.-3.10.2016 välisen ajan Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa ja kaupungin
nettisivuilla. Nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksesta jätettiin viisi kirjallista muistutusta.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Museovirastolta, Sa-
takuntaliitolta ja tekniseltä lautakunnalta.

Kaavoitusjaosto hyväksyi kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut Rau-
man kaupungin vastineet kokouksessaan 18.10.2016 (KVJ x§). Saadun palautteen perusteella kaa-
van ei tehty muutoksia.

Kaavoitusjaosto esitti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että Kanalin Länsirannan
asemakaavamuutos AK 01-100 ja siihen liittyvät rakentamistapamääräykset ja maankäyttösopimuk-
set hyväksytään laaditussa muodossa (18.10.2016 KVJ 98§).

Kaava-aluetta koskevat maankäyttösopimukset allekirjoitettiin 17.10.2016.
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7.3	Osallistuminen,	vuorovaikutusmenettely	ja	viranomaisyhteistyö	

Rauman kaupungin ja Skanska Talonrakennus Oy:n välillä on tehty suunnitteluvaraussopimus kaa-
voitettavasta alueesta. Kaavatyön edistyessä laaditaan maankäyttösopimukset alueen kiinteistön-
omistajien kanssa.

Kaavamuutoksesta laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota noudatetaan kaavan laadin-
nassa. Suunnitelma asetettiin nähtäville 14.-28.4.2016 väliseksi ajaksi Yhteispalvelupiste Pyyrmaniin
ja nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella 13.4.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
nähtävillä myös sähköisesti kaavoituksen nettisivuilla.

Kaavan valmisteluvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu 8.6.2016, jossa olivat edustettuina
Rauman kaupungin lisäksi Varsinais-Suomen ELY -keskus, Museovirasto ja Satakuntaliitto.

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 19.5.-20.6.2016 kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa ja
kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella 18.5.2016.

Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tarvittavilta viranomaistahoilta.

Kaavan ehdotusvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu 1.9.2016, jossa olivat edustettuina Rau-
man kaupungin lisäksi Varsinais-Suomen ELY -keskus, Museovirasto ja Satakuntaliitto.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 1.9.-3.10.2016 välisen ajan Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanis-
sa ja kaupungin nettisivuilla. Nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella 31.8.2016.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot tarvittavilta viranomaistahoilta.
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8	Asemakaavamuutoksen	kuvaus	

8.1	Kaavan	rakenne,	aluevaraukset	ja	korttelialueet	

Asemakaava alueen pinta-ala on 4,15 hehtaaria. Alue tukeutuu olemassa olevaan kaupunkiraken-
teeseen. Alueella olemassa olevat rakennukset voidaan asemakaavan mukaan poistaa. Kanalin Län-
sirannan asemakaavamuutos muodostuu liikennerakennusten korttelialueesta, keskustatoiminto-
jen korttelialueesta ja kerrostalojenkorttelialueesta sekä asuin-, liike- ja toimistotalojen korttelialu-
eesta. Lisäksi alue muodostuu aukiosta, kaduista, puistoalueista ja vesialueista sekä yleisten pysä-
köintilaitosten korttelialueesta. Koko aluetta koskevat rakentamistapamääräykset.

Olemassa oleva Nortamonkatu säilyy nykyisellä paikallaan. Asemakaavassa Tallikedon ja Tehtaan-
kadun välinen liikenne katkaistaan nykymuodossa ja liikenne ohjataan Nortamonkadun ja Tehtaan-
kadun yhdistävälle uudelle Kotolankadulle. Tehtaankatu kääntyy nykyiselle Välikadulle, jonka nimi
muutetaan myös Tehtaankaduksi. Ajurinkadun paikka siirtyy. Ajurinkadun ja Luoteisväylän välissä
on Ajurinpolku, joka estää katujen välisen ajoneuvoliikenteen.

Kevytliikenne ohjataan katujen varsia pitkin. Erikseen alueen poikki diagonaalisti kulkee kevyenlii-
kenteen väylä Pipanpolku. Yhteys Tehtaankadun ja Tallikedonkadun välillä katkeaa, mutta raken-
nuksen läpikävely on mahdollista kauppakeskuksen aukioloaikana.

Kaava-alueen eteläosassa on liikerakennusten korttelialue (KM), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön. Merkintä mahdollistaa kauppakeskuksen rakentamisen.

Kaavan korkeusrajoitukset mahdollistavat kauppakeskuksen rakentamisen kahteen kerrokseen. IV-
konehuoneet voi sijoittaa näiden kerrosten yläpuolelle. Pysäköinti on ratkaistu kattopysäköintinä,
johon ajetaan eteläisen osan ramppia pitkin. Kauppakeskuksen eteläisen osan päällä on yksi ja poh-
joisen osan päällä on kaksi pysäköintitasoa. Ylin pysäköintitaso on molemmilla kauppakeskuksen
osilla kattamaton. Ajo pysäköintikannelle on järjestettävä Tehtaankadun puolelta.

KM -kortteliin saa rakentaa puhdasta liiketilaa 16 500 kerrosneliömetriä, sitä palvelevia käytävä-,
aula- ja porrashuonetiloja 3350 kerrosneliömetriä, kiinteistöteknistä huoltotilaa 3650 kerrosne-
liömetriä ja pysäköintitilaa 7440 kerrosneliömetriä. KM -korttelin pohjoisosaan saa sijoittaa linja-
autoaseman, jonka terminaalia ja laiturialuetta varten saa muun osoitetun kerrosalan lisäksi käyt-
töön 2300 kerrosneliömetriä.

KM -kortteliin saa rakentaa kellarin johon saa sijoittaa sellaisia tiloja, joita ei lasketa kerrosalaan. Li-
säksi kellariin saa sijoittaa pysäköintiä.

Kortteli 265 on keskustatoimintojen korttelialue, joka on tarkoitettu liike- toimisto ja palvelutoi-
minnoille (CKP1). Alueella saa liiketilaa sijoitta kahteen alimpaan kerrokseen ja liiketilaa saa olla yh-
teensä enintään 2500 kerrosneliömetriä. Ennen vuotta 2025 kortteliin saa rakentaa liiketilaa enin-
tään 350 k-m2. Rakennusalalle sallitusta kerrosalasta 30 prosenttia saa käyttää asuinhuoneistoja
varten. 20 prosenttia rakennuksen alimmasta kerroksesta tulee käyttää myymälä- ja toimistotiloja
varten. Kaavan korkeusrajoitus mahdollistaa enintään kolmen tai neljän kerroksen rakentamisen.
Suurin osa pysäköinnistä sijoittuu korttelin yläkansille. Ajo pysäköintikansille tapahtuu ensisijaisesti
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KM -korttelin autokannelta, jolle on tehtävä rasite. IV-konehuoneet voi sijoittaa näiden kerrosten
yläpuolelle. CKP -korttelin pääkäyttötarkoitus ei saa olla pysäköinti. Alueella oleva pikaruokaravin-
tola on mahdollista jatkaa toimintaansa rakennustöiden alkamiseen saakka. Aluetta voidaan käyt-
tää ennen rakentamista pysäköimiseen.

Luoteisväylä, Tehtaankatu, Kotolankatu ja Ajurinkatu rajaavat korttelin 258, jossa on asuin-, liike ja
toimistorakennusten korttelialue -merkintä, jolle saa sijoittaa hotellin (AL4). Rakennusten kerros-
korkeus on viisi. Pysäköinti on järjestetty puoliksi maan alle sijoitettuna rakenteellisena pysäköinti-
nä. Korttelissa on liike- ja toimistotilojen rakentamista on rajoitettu määräyksellä k10%, jonka mu-
kaan liike- ja toimistotiloja varten saa käyttää enintään 10% rakennusalalle sallitusta kerrosalasta.
Korttelin koko rakennusoikeuden voi kuitenkin käyttää mahdollista hotellia varten.

Kotolankatu, Nortamonkatu, Karjalankatu ja Pipanpolku rajaavat korttelia 230, jossa on asuinker-
rostalojen korttelialuemerkintä (AK). Kahden eteläisimmän rakennuksen kerroskorkeus on kuusi.
Korttelin pohjoislaidalla olevien kolmen rakennuksen kerroskorkeus on seitsemän.

Korttelissa 230 tulee määräyksen (k15%I) mukaan 15 prosenttia alimman kerroksen rakennusalasta
käyttää myymälä- tai toimistotiloja varten. Määräys on osoitettu kahden asuinrakennuksen raken-
nusalalle Nortamonkadun ja Kotolankadun varsille.

Korttelissa 230 pysäköinti on järjestetty puoliksi maan alle sijoitettuna rakenteellisena pysäköintinä.
Pihat on järjestetty autokannen päälle.

Ajurinkadun, Kotolankadun ja Pipanpolun rajaamalla alueella on yleisten pysäköintilaitosten kortte-
lialue LPY. Saatto- ja vastaantuloliikenteen sekä liityntäpysäköinnin autopaikat osoitetaan kortteli-
alueelta.

Olemassa oleva Yrittäjäpuisto on merkitty kaavassa puistoalueeksi (VP). Rakentamistapamääräys-
ten mukaan puiston Kanalinrannan katuaukion puoleiselle osalle saa sijoittaa kauppakeskuksen ra-
vintolatoimintaa palvelevia siirrettäviä pöytiä ja tuoleja.

Olemassa oleva Kanali on merkitty kaavassa vesialueeksi (W). Kanalin yli kulkee jalankululle ja pol-
kupyöräilylle varattu katu/tie. Rakentamistapamääräyksessä yhteys on määritelty sillaksi.

KM -korttelin itäpuolella on katuaukio/tori.

8.2	Rakennusoikeudet	

Liikerakentamisen rakennusoikeutta kaavassa on osoitettu yhteensä 27 885 k-m2 (luku sisältää
myös kauppakeskuksen aula-, käytävä- ja porrashuonetilat ja kiinteistöteknisen huollon tilat) KM,
CKP, AL ja AK kortteleihin.

Kauppakeskuksen katolle on osoitettu rakennusoikeutta pysäköintilaitosta varten 7440 k-m2.

Keskustatoimintojen korttelialueella on rakennusoikeutta muulle kuin liiketilalle 4400 k-m2.

Linja-autoasemakäyttöä varten kaavassa on varattu rakennusoikeutta 2 300 k-m2.
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Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 18 730 k-m2. Lisäksi asumista voi to-
teuttaa keskustatoimintojen kortteliin 2070 k-m2.

Asuinkortteleihin liittyy puoli kerrosta maanpinnan alapuolella olevaa huolto- ja pysäköintitilaa
7385 k-m2, jota ei lasketa kerrosalaan.

Yhteensä alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 58 990 k-m2.

Poistuvaa rakennusoikeutta alueella on yhteensä 16 820 k-m2, josta liikerakentamisen rakennusoi-
keutta on 15 470 k-m2 ja linja-autoaseman rakennusoikeutta on 1350 k-m2.

8.3	Rakentamistapamääräykset	

Koko kaava-aluetta koskevat sitovat rakentamistapamääräykset, joiden tavoitteena on varmistaa
laadukas asemakaavan toteuttaminen.

Rakentamistapamääräyksillä pyritään varmistamaan, että alueesta tulee maailmanperintökohteen
ja muun ydinkeskustan huomioon ottava ja arkkitehtuuriselta sekä muulta laadultaan korkeatasoi-
nen. Rakentamistapamääräyksillä ja rakennussuunnittelun aikaisella ohjauksella pystytään vaikut-
tamaan arkkitehtuurin laatuun, mutta suurin vastuu tavoitteiden onnistumisessa on hankkeen to-
teuttajilla. Osa määräyksistä on kirjoitettu väljään kuvailevaan muotoon, jotta suunnittelijan luo-
vuutta ei kahlita liikaa. Suunnittelijan on näin mahdollista luoda kansainvälisen tason uniikki arkki-
tehtuurikohde.

8.4	Viitesuunnitelmat	

Asemakaavatyöhön liittyvästä viitesuunnittelusta vastaa Skanska Talonrakennus Oy:n konsulttina
toimiva SIGGE arkkitehdit Oy (entiseltä nimeltään Arkkitehtitoimisto SIGGE oy).

Viitesuunnittelu on käytetty tapa laajoissa vaativissa maankäyttöhankkeissa. Viitesuunnittelu mah-
dollistaa tarkemman tarkastelutason jo kaavanlaadinnan aikana.

Kaavan asiakirjojen liitteenä on viitesuunnitelma, joka esittelee Skanskan ja Siggen alustavan luon-
noksen kaavan toteutusvaihtoehdosta. Julkisivuista on esitetty muutamia variaatioita. Kaikilta osin
viitesuunnitelma ei välttämättä täytä kaavan vaatimuksia ja tavoitteita.

8.5	Kaavamuutoksen	vaikutukset	

8.5.1	Vaikutukset	yhdyskuntarakenteeseen	

Yhdyskuntarakenne

Asemakaava tiivistää yhdyskuntarakennetta. Alue on tällä hetkellä jäsentelemättömästi ja väljästi
rakennettu. Ylempien kaavatasojen tavoitteiden mukaista on tiivistää kaupunkirakennetta.

Alueelle tulee noin 250 asuntoa, mikä tarkoittaa noin 400–500 asukasta. Uudet asukkaat sijoittuvat
keskustaan ja hyvien palveluiden lähelle.
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Liikerakennusten korttelialue mahdollistaa Rauman ydinkeskustan, johon kuuluu myös Vanha Rau-
ma, kaupallisen vetovoiman kasvamisen. Toisaalta hanke saattaa heikentää Vanhan Rauman kau-
pallista vetovoimaa.

Kaava hyödyntää olemassa olevaa katuverkostoa. Ajurinkadun sijainti muuttuu, Tehtaankadun yh-
teys Tallikedonkadulle katkaistaan ja uusi Kotolankatu rakennetaan.

Olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja muuta infrastruktuuria joudutaan uusimaan ja rakentamaan
lisää kaava-alueen rakentamisen vuoksi.

Väestö

Ylempien kaavatasojen tavoitteiden mukaista on lisätä asumista keskusta-alueella. Yleiskaavaluon-
noksessa asumisen mitoitustavoitteeksi on asetettu 600 asukkaan sijoittuminen Länsirannan alueel-
le. Kaavaratkaisun mukaan alueelle on tulossa noin 250 asuntoa, mikä tarkoittaa noin 400-500 asu-
kasta.

Julkiset palvelut

Kaavaratkaisussa linja-autojoen kaukoliikenneterminaali on osoitettu kauppakeskuksen yhteyteen.
Kaavan mitoituksessa ei ole huomioitu paikallisliikenteen sijoittamista uuden linja-autoaseman yh-
teyteen. Yleisten alueiden yleissuunnitelmassa on paikallisliikenteen pysäkki sijoitettu katualueelle.
Kaavaratkaisu ei kuitenkaan estä paikallisliikenteen sijoittamista alueelle.

Yksityiset palvelut

Kaavaratkaisu lisää liiketilan määrää ydinkeskusta-alueella, mikä on ylempien kaavatasojen tavoit-
teiden mukaista. Ratkaisu edesauttaa liiketilojen saavutettavuutta.

Kaupallisen selvityksen mukaan ydinkeskusta-alueella on lisätarvetta liiketiloille, jotta nykyinen pal-
velutaso voidaan säilyttää ja sitä voidaan kehittää. Kaupallisia vaikutuksia on käsitelty tarkemmin
kohdassa 8.4.9 Kaupalliset vaikutukset.

Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Liiketilan lisäys mahdollistaa työpaikkojen lisäyksen alueella.

Alueen rakentamiselle on työllistävä vaikutus.

8.5.2	Vaikutukset	rakennettuun	ympäristöön	

Kaupunkikuva

Alue muuttuu kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi. Korttelit rajaavat katutilaa ja aukioita täsmälli-
sesti. Hankkeella tulee olemaan kaupunkikuvallisesti suuri merkitys.

Alueen keskeisen sijainnin, Vanhan Rauman läheisyyden ja haastavan kaupunkirakenteen takia alu-
een koko toteuttaminen vaatii erityisen korkeatasoista rakennussuunnittelua. Myös rakennusmas-
sojen koko ja tiivis sijoittaminen luovat haasteita rakennussuunnittelulle. Asuinrakennukset ovat
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paikoin hieman ympäröivää kaupunkirakennetta korkeampia eli rakennussuunnittelussa on huomi-
oitava myös laajempi kaupunkikuvallinen kokonaisuus.

Rakentamistapamääräysten tavoitteena on varmistaa laadukas asemakaavan toteuttaminen. Ra-
kentamistapamääräyksiä noudatetaan asemakaavan toteuttamisessa. Alueen tulee olla maailman-
perintökohteen ja muun ydinkeskustan huomioon ottaen arkkitehtuuriselta ja muulta laadultaan
korkeatasoinen. Rakentamistapamääräyksillä ja rakennussuunnittelun aikaisella ohjauksella pysty-
tään vaikuttamaan arkkitehtuurin laatuun, mutta suurin vastuu tavoitteiden onnistumisessa on
hankkeen toteuttajilla. Osa rakentamistapamääräyksistä on kirjoitettu väljään kuvailevaan muo-
toon, jotta suunnittelijan luovuutta ei kahlita liikaa. Suunnittelijan on näin mahdollista luoda kan-
sainvälisen tason uniikki arkkitehtuurikohde. Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti eheä, nykyistä
kaupunkimaisemaa täydentävä kokonaisuus.

Uudet rakennukset ja muu ympäristö tulee suunnitella ja rakentaa aikamme arkkitehtuurin laaduk-
kaiksi edustajiksi. Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelijalta ja rakentajalta on vaadittava kor-
keaa osaamista.

Alue sijaitsee maailmanperintökohde Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä. Kaavan laadinnassa on
pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon tämä erityissijainti. Rakennussuunnittelussa
tulee ottaa huomioon Vanhan Rauman maailmaperintöarvot, hankkeen sijainti maailmanperintö-
alueen suojavyöhykkeellä sekä muut alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Maakuntakaavan mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vähittäiskaupan suuryksiköt tulee
suunnitella siten, että ne arkkitehtuuriltaan ja sijoitukseltaan sopeutuvat ympäristöön.

Viher- ja virkistysalueet

Olemassa olevat puistoalueet säilyvät pääosin. Puistoalueita, puurivejä ei julkisilla alueilla lisätä.
Rakentamistapamääräykset mahdollistavat Yrittäjäpuiston osittaisen hyödyntämisen kauppakes-
kuksen toiminnassa. Kanalin yli kulkevaksi merkitty silta mahdollistaa Vanhan Rauman ja viheralu-
eiden paremman saavutettavuuden.

Viherverkon kehittämissuunnitelmassa on keskusta-alueen tavoitteeksi asetettu muun muassa
pienten pirstaloituneiden viheralueiden yhdistäminen laajemmiksi ja yhtenäisemmiksi puistoalueik-
si sekä Kanalin varren reitistön parantaminen, jotta yhteys keskustan ja merenrannan viheralueiden
välillä paranee. Keskusta-alueelle muodostuvaa niin sanottua keskuspuistoa pidetään koko kaupun-
gin kannalta merkittävänä. Asemakaava ei juuri muuta nykytilannetta. Kanalia reunustaa näyttävä
lehmuskuja, joka jatkuu myös etelään Kanavakadun varrella. Kaava mahdollistaa lehmusten säilymi-
sen. Kanalin itäpuolen viherkaistale lehmuksineen ei kuulu kaava-alueeseen.

Rakentamisen jaksottaminen

Asemakaava mahdollistaa rakentamisen jaksottamisen. Alueen vaiheittaistoteutuksessa tulee huo-
mioida kaupunkirakenteen toimivuus ja kaupunkiestetiikan vaatimukset rakennushankkeen kaikissa
osavaiheissa.
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Asuinkerrostaloja rakennetaan yksi kappale vuosittain. Koko alueen asuinkerrostalojen rakentami-
nen kestää arviolta viidestä seitsemään vuoteen. Esimerkiksi kysyntä saattaa vaikuttaa rakentami-
sen aikatauluihin.

KM -korttelissa tulee rakennusluvan yhteydessä esittää koko rakennusoikeuden käyttö, ellei sitä
käytetä kokonaisuudessaan.

Kunnallistekniikan jaksottaminen pyritään sovittamaan muuhun rakentamiseen.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää, Keulan liikerakennuksen ja Hesburgerin ravintolaraken-
nuksen sekä linja-auto-aseman purkamisen. Linja-autoaseman toiminta tulee siirtää jonnekin toisel-
le alueelle rakentamisen ajaksi.

Todennäköisesti keskustatoimintojen korttelialue (CKP) rakentuu myöhäisemmässä vaiheessa. Kort-
telialueella oleva ravintolarakennus Hesburger pystyy jatkamaan toimintaansa korttelin rakennus-
töiden alkamiseen saakka. Korttelialuetta voidaan käyttää pysäköimiseen ennen korttelin rakenta-
mista.

8.5.3	Vaikutukset	luontoon	ja	maisemaan	

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutuksia luontoon. Kaava-alue on kokonaan rakennettua kaupunkiympä-
ristöä.

Kaavaratkaisun vaikutuksia kaupunkimaisemaan on käsitelty kohdassa 8.4.2 Vaikutukset rakennet-
tuun ympäristöön, Kaupunkikuva.

8.5.4	Vaikutukset	liikenteen	ja	teknisen	huollon	järjestämiseen	

Liikenne

Liikenteen sujuvuus varmistetaan ohjaamalla moottoriajoneuvoliikenne ensisijaisesti keskustan ke-
häväylille.

Olemassa olevan Nortamonkatu säilyy nykyisellä paikallaan. Asemakaavassa Tallikedon- ja Tehtaan-
kadun välinen liikenne katkaistaan nykymuodossa. Nortamonkadun ja Tehtaankadun välille avataan
uusi Kotolankatu, jossa on kulku siirretylle Ajurinkadulle. Tehtaankatu kääntyy nykyiselle Välikadul-
le, jonka nimi muutetaan myös Tehtaankaduksi.

Kevytliikenne ohjataan katujen varsia pitkin. Erikseen alueen poikki diagonaalisti kulkee kevytliiken-
teen väylä Pipanpolku. Pitkän kauppakeskusrakennuksen läpi itä-länsisuunnassa on mahdollista
kulkea jalan keskuksen aukioloaikana.

Liikennöinti kauppakeskuksen pysäköintiin tulee kokonaisuudessaan kulkemaan nykyisen Välika-
dun, kaavassa Tehtaankadun, kautta.

Linja-autoasema sijoittuu kauppakeskuksen yhteyteen. Liikennöinti asemalle tulee kulkemaan pää-
osin Kotolankadun ja Tehtaankadun kautta kehäväylille.
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Pysäköinti

Kauppakeskuksen korttelissa KM pysäköinti sijoitetaan katolle, osin kahteen tasoon. Viereisen CKP -
korttelin pysäköinti sijoitetaan myös katolle, jonne kulku on mahdollista järjestää kauppakeskuksen
katon kautta. Rakentamistapamääräyksissä  todetaan, että kattopysäköintiä suunniteltaessa  on py-
rittävä ottamaan huomioon kattopysäköinnin vaikutus viereisten rakennusten viihtyisyyteen esim.
ajovalot ja ääni.

Asuinkortteleiden pysäköinti sijoitetaan pihakansien alle, puoli kerrosta maanpinnan alapuolelle.

Kaavaratkaisussa pysäköintinormeina ovat asuinkortteleissa 1ap/100m2. Vakiintunut mitoitus Rau-
man keskusta-alueella asuinkortteleissa on 1ap/70m2 tai 1 ap/as. Myös vakiintunut mitoitusnormi
on käytännössä osoittautunut riittämättömäksi joissakin keskustan kiinteistöissä. Tarvittavien lisä-
paikkojen löytyminen kaavan toteuttamisen jälkeen on osoittautunut usein haasteelliseksi.

Kauppakeskuksen pysäköintinormi on 1ap/60m2. Vakiintunut mitoitus Rauman keskusta-alueella on
liikekortteleissa 1ap/70m2.

Asemakaavassa on asuinrakennusten rakennusoikeutta 18 850 ke-m2. Pysäköintinormin 1ap/100m2

mukaan autopaikkoja tulee olla noin 189. Viitesuunnitelmassa on asuinkortteleissa yhteensä noin
257 asuntoa ja noin 210 autopaikkaa. Laskennallisesti viitesuunnitelmassa noin 20 prosenttia asun-
noista jää ilman autopaikkaa. Viitesuunnitelman mukaan noin 50 asunnolle ei ole mahdollista osoit-
taa omaa autopaikkaa asuinkortteleista. Asuinrakennukset ovat keskustassa eli hyvien julkisten lii-
kenneyhteyksien ja palveluiden lähellä, joten kaikilla asuntokunnilla ei ole autoa. Tosin joillakin
asuntokunnilla voi olla useampi auto tai muu moottoriajoneuvo. Pysäköintipaikkojen vajaus, mikäli
sellainen myöhemmin tulee ajankohtaiseksi, hoidetaan kadunvarsipysäköintinä ja kaava-alueen ul-
kopuolisilla väliaikaisilla alueilla. Nykykäytännön mukaan lähialueiden pysäköintipaikat ovat suu-
rimmalta osaltaan aikarajoitteisia ja sopivat näin ollen hieman hankalasti asukaspysäköintiin. Lähei-
sellä market -alueella ei ole toistaiseksi aikarajoitusta. Esimerkiksi 50 auton lisäys kadunvarsi-
pysäköinnissä on huomattava muutos. Lisäksi kaava-alueella on tällä hetkellä ympärivuorokautisesti
yli kaksikymmentä autoa pysäköitynä. Myös nämä autot tullaan tulevaisuudessa pysäköimään
muualle.

Nykyiselle kaava-alueelle on merkitty 16 rasitepaikkaa ympäröivistä kiinteistöistä. Rasitepaikat osoi-
tetaan kaavan mukaiselta LPY -alueelta.

LPY -kortteli eli yleisten pysäköintilaitosten korttelialue on tarkoitettu linja-autoaseman saatto- ja
vastaantuloliikenteen sekä liityntäpysäköinnin autopaikoiksi. Pysäköintipaikat on toteutettava tek-
nisesti siten, että se palvelee tätä käyttötarkoitusta. Viitesuunnittelun mukaan alueelle mahtuu
noin 24 pysäköintipaikkaa. Asiantuntijan arvion mukaan paikkatarve on noin 50 pysäköintipaikkaa.
Pysäköintipaikkojen vajaus eli noin puolet paikoista hoidetaan kadunvarsipysäköintinä ja kaava-
alueen ulkopuolisilla väliaikaisilla alueilla. Suurin osa alueen kadunvarsipysäköinnistä on tällä het-
kellä aikarajoitettua siten, että se huonosti soveltuu liityntäpysäköinnille. Kaavassa liityntäpysäköin-
tiä ei ole sijoitettu KM -korttelin pysäköintitasoille.



47

Kauppakeskuksen pysäköintitarvetta on vaikea arvioida varsinkin kun sinne ei ole tulossa päivittäis-
tavarakauppaa. Lisäksi pysäköintitarpeeseen vaikuttavat paikallinen pysäköintikäyttäytyminen ja
tottumukset.

Liikekorttelin pysäköintimitoitus 1ap/60m2 mahdollistaa liikekorttelin toteuttamisen siten, ettei
toista autokantta tarvitse välttämättä toteuttaa. Kannen rakentaminen on kuitenkin kaavan mu-
kaan sallittua. Rakentamistapamääräysten mukaan toisen pysäköintikannen rakentamiseen on va-
rauduttava kauppakeskuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Suurin osa CKP -korttelin pysäköinnistä on suunniteltu toteutettavaksi kattopysäköintinä. Ensisijai-
sesti kulku katolle tulee järjestää KM -korttelin autokannelta. CKP -korttelin autokansi on mahdollis-
ta rakentaa ylemmäs kuin KM korttelin alempi autokansi. Todennäköisesti korttelit rakennetaan
eriaikoina, sillä suurta osaa CKP -korttelin liikerakentamisen rakennusoikeudesta ei saa ottaa kaa-
van mukaan käyttöön ennen vuotta 2025. Mikäli KM -korttelin ylempää autokantta ei toteuteta,
voivat CKP -korttelin ja KM -korttelien autokannet olla eri korkeuksissa. Esimerkiksi luiskalla kerrok-
sen korkeuseroa on vaikea hallita. CKP -kortteli on niin pieni, että korttelin sisäinen katolle johtava
ramppi vie erittäin paljon tilaa ja on näin erittäin vaikea toteuttaa. Mikäli kortteleissa on eri omista-
jat ja toimijat, voi sopiminen olla haasteellista. Myös pysäköintiin liittyvien rakentamiskustannuksis-
ta ja käytöstä johtuvien kustannusten jakamisesta tulisi sopia sitovasti erittäin aikaisessa vaiheessa,
esimerkiksi maankäyttösopimuksessa. Asia tulee ottaa huomioon myös rakennussuunnittelussa.

Julkinen liikenne

Kaavaratkaisun mukaan nykyinen linja-autoasema puretaan.

Kaavassa on kauppakeskuksen yhteyteen osoitettu tilat uudelle linja-autoasemalle. Uusi asema si-
jaitsee kutakuinkin samassa paikassa kuin nykyinen asema. Linja-autoaseman laiturialue on tarkoi-
tus sijoittaa kokonaan kauppakeskusrakennuksen alle maantasoon. Ajo linja-autoaseman laiturialu-
eelle on Tehtaankadun kautta.

Linja-autoasema sijoittuu kaupungin ydinkeskustaan nähden kauppakeskuksen taakse. Sujuvat yh-
teydet linja-autoasemalle tulee varmistaa myös kauppakeskuksen aukioloajan ulkopuolella.

Kaavatyön alkuvaiheessa mukana ollut ajatus matkakeskuksen muodostumisesta ei toteudu, koska
paikallisliikenteen terminaalia ei olla siirtämässä alueelle.

Yhdyskuntatekninen huolto

Olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja muuta infrastruktuuria joudutaan uusimaan ja rakentamaan
lisää kaava-alueen rakentamisen vuoksi.

Alueella sijaitsee Rauman Veden viemäri-, vesi- ja hulevesijohtoja, DNA:n, Elisan, Soneran ja TDC:n
tietoliikennekaapeleita ja Rauman Energia Oy:n kaukolämpö- ja sähköverkkoa. Teknisiä verkostoja
joudutaan järjestelemään uudelleen rakennettavien korttelialueiden kohdilla.
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KM- korttelialueelle ja AK- korttelialueelle 230 on tehtävä verkonhaltijan muuntamorakennuksen
sisään. Muuntamotila suunnitellaan verkonhaltijan antamien ohjeiden mukaisesti ja muuntamo tu-
lee rakentaa alueen ensimmäisessä rakennusvaiheessa.

Asemakaavaan on merkitty johtoa varten merkitty alueen osa. Alueelle rakennetaan maanalainen
johtokanava useiden eri johtojen viemiseksi kauppakeskuksen läpi.

8.5.5	Vaikutukset	talouteen	ja	kustannukset	

Alue sijaitsee Rauman ydinkeskustassa olemassa olevien palveluiden ja infran äärellä. Ylempien
kaavatasojen tavoitteiden mukaisesti hanke tiivistää kaupunkirakennetta.

Kunnallisteknisen rakentamisen kustannusten arvioidaan olevan korkeat. Ratkaisu edellyttää koko-
naan uuden katualueen rakentamista (Kotolankatu ja Ajurinkadun uusi linjaus) sekä johtolinjojen
uudelleen sijoittamista. Lisäksi muun muassa linja-autoliikenteeseen liittyvät järjestelyt edellyttävät
olemassa olevien katualueiden muutoksia. Hankkeen sijainti kaupungin ydinkeskustassa asettaa
korkeat laatuvaatimukset katu- ja muun yleisen alueen rakentamiselle. Skanska suunnitteluvarauk-
sen sopijaosapuolena maksaa osan alueen kunnallistekniikan rakentamisesta. Kustannusten jakau-
tumisesta sovitaan erillisessä maankäyttösopimuksessa.

Kunnallisteknisten töiden kustannusarvio esitetään yleissuunnitelman yhteydessä.

Kaavan ratkaisussa linja-autoasema puretaan ja sijoitetaan uuden kauppakeskusrakennuksen yh-
teyteen. Kustannuksia kaupungille koituu muun muassa linja-autoaseman kiinteistöosakeyhtiön
osakkeiden lunastamisesta sekä kiinteistön purkamisesta. Lisäksi kustannuksia tulee uusien asema-
tilojen rakentamisesta ja/tai vuokraamisesta sekä uuden pysäkkialueen rakentamisesta.

8.5.6	Vaikutukset	terveyteen	

Ympäristöhäiriöt

Kasvavat asukas ja asiakasmäärät lisäävät auto- ja muuta liikennettä. Kaava-alueelle on laadittu me-
luselvitys. Luoteisväylän, Tehtaankadun ja Kotolankadun puoleisille asuinrakennusten julkisivuille
on annettu melumääräykset.

Ravintolat ja yms. toiminnot voivat lisätä jonkin verran alueen levottomuutta.

8.5.7	Vaikutukset	sosiaalisiin	oloihin	

Kaava-alue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa lähellä julkisia ja yksityisiä palveluja. Palvelut kaava-
alueella ja sen läheisyydessä ovat kaikkien väestöryhmien hyvin saavutettavissa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa sosiaalisesti ja toiminnallisesti monipuolisen keskusta-alueen muodos-
tumisen, jossa on tilaa sekä kaupalle, asumiselle että joukkoliikenteen palveluille. Sosiaalisesti alue
aktivoituu paremmin keskustan rakenteeseen sopivaksi.

Alueen toimintojen lisääminen ja ympäristön kohentuminen voivat vaikuttaa positiivisesti alueen
imagoon.
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Kaavaratkaisu sisältää uutta tehokasta kerrostalorakentamista. Toteutuessaan ratkaisu tuo alueelle
noin 400-500 uutta asukasta. Asunnot tulevat todennäköisimmin olemaan omistusasuntoja eikä
alueelle ole tulossa uudenlaisia asumismuotoja. Eli alueen väestön rakenne ei oleellisesti muutu.

Rakentamisen suuri tehokkuus, asuinkortteleiden pysäköintiratkaisut, rampit ja huoltoalueet sekä
viherelementtien vähyys saattavat tuottaa epäviihtyisää katuympäristöä. Alueen vetovoimaisuus
kohtaamis- ja oleskelupaikkana perustuu lähinnä kauppakeskuksen sisätiloihin ja Kanalin rantaan.

Kaavahanke on herättänyt paikallisesti paljon keskustelua ja vastustustakin. Asia on ollut esillä
useissa mielipidekirjoituksissa, yleisötilaisuuksissa, puheissa ja yleisessä keskustelussa.

8.5.8	Vaikutukset	kulttuuriin	

Maailmanperintöarvot

Kaavan vaikutukset Vanhan Rauman maailmanperintökohteeseen ovat monitahoisia ja osin vaike-
asti ennustettavia. Vaikutukset voivat olla sekä toiminnallisia että kaupunkikuvallisia.

Kaupunkikuvallisesti tavoitteena on eheä, nykyistä kaupunkimaisemaa täydentävä ja paikkaa ko-
koava kokonaisuus, joka erottuu ympäristöstään selkeästi uuden aikakauden moderniksi arkkiteh-
tuuriksi. Kaava-alueen rakennukset ovat mittakaavaltaan selkeästi Vanhan Rauman rakennuksia
suurempia. Alueen rakennukset osoittavat selkeästi rajapintana siirtymisen Vanhasta Raumasta uu-
den keskustan alueelle. Uusi kauppakeskus on kaava-alueen tärkein rajapinta Vanhaan Raumaan.

Laadukkaalla, suunnittelutehtävään huolella paneutuvalla ja paikan hengen ymmärtävällä raken-
nussuunnittelulla on merkittävä rooli, kun huolehditaan uuden rakentamisen sopivuudesta Unes-
con maailmanperintöalueen suojavyöhykkeelle ja vaalitaan Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen
ja kaupunkikuvallisen erityisaseman säilymistä. Asemakaava yksinään ei takaa kaupunkikuvallisesti
onnistuneen lopputuloksen syntymistä.

Kulttuurihistorialliset arvot

Kaava-alueella ei ole suojeltuja rakennuksia.

Kaava-alueella oleva linja-autoasemakiinteistö on vuonna 2011 tehdyn inventoinnin mukaan liiken-
nehistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas.

Linja-autoasemasta on tehty 2014 kuntotutkimus. Tutkimuksen mukaan rakennuksen runko on hy-
väkuntoinen, mutta muissa rakennusosissa on vauriota ja talotekniikka on käyttöikänsä päässä. Ra-
kennus edellyttää selvityksen mukaan koko rakennuksen kattavaa peruskorjausta.

Kaavaratkaisun mukaan linja-autoasema puretaan.

Kaavaratkaisun kauppakeskuksen kortteli poikkeaa voimakkaasti alueen muusta korttelirakenteesta
kokonsa ja muotonsa puolesta, mikä asettaa haasteita rakennussuunnittelulle rakennuksen sovit-
tamiseksi olemassa olevaan ympäristöön.
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8.5.9	Kaupalliset	vaikutukset	

Kaavaratkaisu lisää alueen liiketilan määrää merkittävästi. Lisäksi se mahdollistaa yhden suuren
myymäläkeskittymän muodostumisen. Keskittymä on kooltaan merkittävästi suurempi kuin muut
Raumalla olevat keskittymät.

Kaavatyön taustaksi on teetetty kaupallinen selvitys (WSP/ Santasalo), jossa on muun muassa arvi-
oitu liiketilan lisätarvetta Raumalla. Selvityksessä on määritelty lisäliiketilan enimmäis- ja vähim-
mäistarpeet alueittain. Laskelmat on tehty sekä perinteisen ostovoiman kasvuennusteen että hi-
taan ostovoiman kasvuennusteen mukaan.

Selvityksen (WSP/ Santasalo) mukaan Rauman keskusta-alueella tarvitaan uutta erikoistavarakau-
pan ja palveluiden tilaa vuoteen 2025 mennessä vähintään 6300 k-m2 ja enintään 12 500 k-m2 pe-
rinteisen ostovoiman kasvuennusteen mukaan. Mikäli käytetään hitaan ostovoiman kasvun ennus-
tetta, liiketilan lisätarve on vähintään 2600 k-m2 ja enintään 5200 k-m2.

Kanalin Länsirannan kaavaratkaisussa on kauppakeskukselle osoitettu liiketilan rakennusoikeutta
16 500 k-m2, käytävä-, aula- ja porrashuonetilojen rakennusoikeutta 3350 k-m2, kiinteistöteknistä
huoltoa palvelevien tilojen rakennusoikeutta 3650 k-m2, pysäköintitilojen rakennusoikeutta 7440 k-
m2 ja linja-autoaseman terminaalin ja laiturialueen rakennusoikeutta 2300 k-m2.

Kaupallisen selvityksen (WSP/ Santasalo) mukaan verrattaessa uutta pinta-alaa liiketilan laskennalli-
seen lisätarpeeseen, ei käytäviä ja aulatiloja ole tarvetta ottaa mukaan laskelmaan. Selvityksen mu-
kaan nämä ovat niin sanottua puolijulkista tilaa, jota voi verrata esimerkiksi katutilaan.

Kanalin Länsirannan kaavassa kauppakeskuksen liiketilamäärä on 16 500 k-m2 (kaupallisen selvityk-
sen mukaan laskelmassa käytettävä rakennusoikeus). CKP -korttelin liiketilamäärä on 2500 k-m2,
josta ennen vuotta 2025 saa rakentaa enintään 350 k-m2. AL4 -korttelin rakennusoikeudesta saa
käyttää enintään 540 k-m2 liiketiloihin.  AK -kortteliin on rakennettava liiketilaa vähintään noin 120
k-m2. Poistuvaa liiketilaa alueella on kaupallisen selvityksen mukaan noin 8500 k-m2. Näin ollen uut-
ta liiketilaa kauppakeskukseen tulee 8000 k-m2 ja koko asemakaava-alueelle 11 160 k-m2.

Kaupallisessa selvityksessä (WSP/ Santasalo) todetaan muun muassa seuraavaa:

Kun tarvetta verrataan kauppakeskuksen tuomaan liiketilan lisäykseen (8000 k-m2), voidaan todeta,
että kauppakeskus vastaa liiketilan lisätarpeeseen hyvin, jos ostovoima kehittyy perinteisen kasvun
mukaisesti.

Koska Raumalla ei ole pitkään aikaan rakennettu uutta liiketilaa, on kaupungissa myös tästä johtu-
vaa piilevää kysyntää. Ostovoiman siirtymät ovat aikaisemmasta pienentyneet, mikä kertoo suu-
remmista ostovoiman siirtymistä Raumalta muualle. Näin ollen vaikka ostovoima kasvaisi hitaan
kasvun mukaisesti, kauppakeskukselle löytyy kysyntää. Taantuman jälkeen kauppa tyypillisesti kas-
vaa keskimääräistä nopeammin, kun käytettävissä olevaa rahaa uskalletaan jälleen kohdistaa
enemmän ostamiseen.
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Kaavio laskennallisen liiketilan lisätarpeen kehityksestä sekä kauppakeskuksen ja viereisen CKP -
korttelin vaikutuksista tarpeeseen. Tarkastelussa oletetaan, että kauppakeskus valmistuu vuonna
2020.

Kaaviosta nähdään, että kauppakeskuksen valmistuessa saadaan kerralla merkittävä määrä lisää
liiketilaa kaupunkiin. Vastaavasti liiketilatarve kasvaa tasaisesti ja tarve osittain patoutuu ja hetkit-
täin 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 Puuvil-
lan 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 nykytilan-
teeseen verrattuna. 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 ketjuun-
tumattomia pieniä pääosin palvelualan yrityksiä, mutta myös kauppaa. Osa huonoissa liikepaikoissa
olevista liiketiloista voivat muuttua muuhun käyttöön (väliaikaisesti tyhjäksi tai pientoimistoksi).
Kauppakeskuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia muiden keskustan osien kaupalliseen
rakenteeseen.
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Kaupalliseen selvitykseen sisältyy asiakasvirta-analyysi Rauman keskustasta, jossa on verrattu asi-
ointivilkkautta keskusta-alueen kortteleissa vuonna 2015 ja vuonna 2020, kun Kanalin Länsirannan
kauppakeskus on rakentunut.



54

Asiakasvirta-analyysin perusteella selvityksessä on todettu muun muassa seuraavaa:
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Kauppakeskuksen asiakasmäärä nousee suureksi, kun suhteellisen pienelle alueelle keskittyy paljon
liikkeitä. Tämä näkyy merkittävimmin asiakasvirtojen muutoksissa aivan lähialueilla eli lähikortte-
leissa Länsirannan ja Vanhan Rauman sauma-alueella.

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

Vastaava muutos Vanhan Rauman liiketilojen asiakasmäärissä voi tapahtua kauppakeskuksesta
riippumatta, kun tarjonnan rakenne muuttuu yhä suuremmassa määrin palveluiden suuntaan. Van-
han Rauman pienet liiketilat eivät houkuttele vetovoimaisia, suuren asiointivilkkauden omaavia eri-
koiskauppoja.

Vanhan Rauman maailmanperintöalueen asema osana ydinkeskustaa asettaa erityisvaatimuksia
hankkeen sopeuttamiseksi osaksi keskustaympäristöä ja keskustatoimintoja.

Maailmanperintökohteeksi nimeäminen edellyttää, että kohteella on yleismaailmallisia erityisarvo-
ja. Vanhan Rauman yhdeksi keskeiseksi erityisarvoksi on kirjattu se, että alue toimii edelleen elävä-
nä keskustana. Oleellista Vanhan Rauman elävyyden säilyttämisessä on kaupallisten toimintojen
säilyminen alueella.

Kaupan lisäneliöiden ja erityisesti erikoistavarakaupan lisäneliöiden suuntaaminen Rauman ydin-
keskusta-alueelle tukee parhaiten koko keskustan elävyyttä ja siten myös Vanhan Rauman elävyyt-
tä. Tästä näkökulmasta Kanalin Länsirannan kauppakeskus on Vanhan Rauman maailmanperintöar-
vojen säilymisen kannalta positiivinen hanke. Kaupan vetovoimaisuuden lisääminen Rauman kes-
kustassa tuo lisää potentiaalisia asiakkaita myös Vanhan Rauman kauppoihin.

Raumalaisiin kauppoihin suuntautuvan ostovoiman määrä on rajallinen. Tehtyjen kaupallisten selvi-
tysten tavoitteena on ollut määritellä minkä suuruiseen lisäliiketilan määrään ostovoima enintään
riittää ja toisaalta myös se kuinka paljon lisäliiketilaa vähintään tarvitaan, että palvelutaso säilyy.
Selvityksen laskelmissa ei ole huomioitu Rauman keskustan erityisasemaa maailmanperintökohtee-
na.

Kaupallisessa selvityksessä on pystytty haarukoimaan liiketilan lisätarpeen ala- ja ylärajat. Liiketilan
lisätarpeen alaraja ei tuota ongelmia, koska jo nykyiset voimassa olevat asemakaavat antavat mah-
dollisuuden rakentaa enemmän uutta liiketilaa kuin alaraja osoittaa. Yläraja osoittaa sen mihin
enintään ostovoiman kasvu voi riittää. Näin ollen mikäli yläraja ylitetään, on todennäköisempää, et-
tä kaikille liiketiloille ei löydy riittävästi asiakkaita. Tällöin joudutaan tilanteeseen, jossa väistämättä
jostain päin Rauman keskustaa liikkeitä poistuu.

Mitä enemmän neliöitä uudelle kauppakeskukselle osoitetaan, sitä suurempi kilpailija se on suh-
teessa Vanhaan Raumaan. Kaupallisten selvitysten yhteydessäkin on todettu, että kauppakeskus on
sitä vetovoimaisempi mitä suurempi ja yhtenäisempi se on. Lisääntyvä kilpailu saattaa myös edistää
liiketoiminnan kehittämistä Vanhassa Raumassa, mutta vain silloin jos kilpailu on tasavertaista.
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Selvittäjän (Santasalo) mukaan hetkellisestä liiketilan ylitarjonnasta ei ole haittaa, koska tilanne kor-
jaantuu ajan kuluessa liiketilatarpeen kasvaessa. Näin varmasti on katsottaessa asiaa vain kaupalli-
sesta näkökulmasta. 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 ker-
roksisuuden säilyttämismahdollisuuksiin.

Vanha Rauma koostuu muusta keskustasta poiketen pääosin pienistä puurakennuksista, mikä aset-
taa liiketiloille rajoitteita. Vanhassa Raumassa 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.

Vanha Rauma on, kuten kaupallisen selvityksen päivityksessäkin todetaan, omaleimainen alue, joka
houkuttelee turisteja tunnelmallaan ja viihtyisyydellään. Vanhan Rauman elävänä keskustana säi-
lymisen kannalta on kuitenkin erityisen haitallista, mikäli alue alkaa muodostua pääosin turistien
varassa vain kausiluontoisesti elävänä toimivaksi alueeksi.

8.6	Nimistö	

Kanalin mutkassa oleva aukio on nimetty Tarvontoriksi. On todennäköistä, että nykyisen kauppa-
keskuksen nimenä Tarvontori poistuu. Yrittäjäpuisto säilyy Kanalin viereisen puiston nimenä. Kaup-
pakeskuksen pohjoispuolella oleva itä-länsisuuntainen katu on nimetty Kotolankaduksi paikalla ol-
leen Kotolan puutaloalueen mukaan. Tehtaankadun ja Tallikedonkadun välinen katuosuus poistuu
ja Tehtaankatu kääntyy Välikadulle, jonka nimi muutetaan myös Tehtaankaduksi. Muilta osin ole-
massa oleva nimistö säilyy.

Kaavaprosessin yhteydessä on eri tahojen toimesta tuotu esille, että kaava-alueelta purettua lyse-
ota muistettaisiin jotenkin alueen nimistössä. Virallisesta nimistöstä ei ole löytynyt mahdollisuutta
nimetä mitään lyseon mukaan.
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9	Asemakaavan	toteutus	

Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. Asemakaava toteutetaan vaiheittain.
Alueen vaiheittaistoteutuksessa tulee huomioida kaupunkirakenteen toimivuus ja kaupunkiestetii-
kan vaatimukset rakennushankkeen kaikissa osavaiheissa.

Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. Asemakaava toteutetaan vaiheittain.
Alueen vaiheittaistoteutuksessa tulee huomioida kaupunkirakenteen toimivuus ja kaupunkiestetii-
kan vaatimukset rakennushankkeen kaikissa osavaiheissa.

CKP1 -korttelissa sallitusta liikerakentamisen enimmäismäärästä (2500 k-m2) saa ottaa käyttöön
enintään 350 k-m2 ennen vuotta 2025. Ennen alueen rakentamisen aloittamista aluetta voidaan
käyttää pysäköintiin. Hesburger ravintolan toiminta voi jatkua toistaiseksi.

Sito Oy:n luonnos CKP -korttelin väliaikaisesta jär-
jestelystä.

Korttelin AL4 rakennusoikeuden 5400 k-m2 saa käyttää kokonaisuudessaan hotellia varten. Muuta
liiketilaa korttelissa on rajoitettu määräyksellä k10%.

Rakentaminen aloitetaan todennäköisesti liikerakentamisella nykyisen Tarvontorin suunnasta ede-
ten kohti pohjoista, rakennusaika on todennäköisesti n. 2 vuotta. Kaupungin toteuttama kunnallis-
tekniikan osa pyritään sovittamaan muuhun rakentamiseen.

Asuinrakennusten rakentamisvauhti riippuu asuntojen kysynnästä. Skanskan arvion mukaan yhden
kiinteistön rakentamisaika on 14 kk. Koko alueen rakentamisaika voidaan arvioida noin kymmeneksi
vuodeksi.
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