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Aloite
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 25.8.2015 (KVJ 104§), että Karinkentän
asemakaavamuutokseen ryhdytään.

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Hankkarintien, Aittakarinkadun, Nortamonkadun ja Sahankadun välisen
alueen.

Suunnittelualueen nykytila
Suunnittelualueella on entinen Lyseon koulurakennus, jossa toimii nykyään kansalaisopisto.
Koulun eteläpuolella on laaja pysäköintialue, jota on käytetty muun muassa sirkusten ja tivolien
sijoituspaikkana. Aittakarinkadun ja Nortamonkadun varressa on muutamia asuin- ja liikeraken-
nuksia. Alue sijaitsee keskustan kehäväylän sekä kaupungin eteläisten sisääntuloväylien varrel-
la.
Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue sijaitsee keskustatoimintojen alueella (C).
Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hal-
linnon alueeksi (PY) sekä uudeksi kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Alueella oleva
koulurakennus on osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Osayleis-
kaavamuutos alueella on vireillä.

Alueella ovat voimassa 26.11.1990 ja 16.3.2000 hyväksytyt asemakaavat. Niissä alue on osoi-
tettu opetustoimintoja (YO), asuin-, liike ja toimistorakennuksia (AL), yleistä pysäköintiä (LP),
huoltamorakennuksia (LH) sekä liike- ja huoltamorakennuksia (KLH) varten.
Alue on Unescon maailmanperintökohteen (Vanha Rauma) suojavyöhykettä.

Kaavan tavoitteet
Kaavalla on tarkoitus liittää vajaakäytössä oleva suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi kes-
kustaa. Tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen
syntymiselle. Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttämi-
nen ja tukeminen, korkealaatuinen arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimi-
vuus sekä toimiva liikenne.
Kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka korvaa Äijänsuon alueella ole-
van nykyisen uimahallin. Uimahallin yhteyteen on tarkoitus varata alue liikuntahallille. Suunnitte-
lualueelle on tavoitteena myös osoittaa lisää asuin- ja liiketilaa.

Vaikutusten arviointi ja selvitykset
· Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asemakaavan laatimisen yhteydessä.
· Kaavatyössä hyödynnetään keskustan osayleiskaavan muutoksen yhteydessä tehtyjä

selvityksiä mm. rakennusinventointi ja liikenneselvitykset
· Kaavatyön yhteydessä tehdään tarvittavia lisäselvityksiä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitel-
la. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaa-
vatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitel-
maan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä).
Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa
esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon.

Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen
riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
seen (ELY) ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristö-
keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen
tarpeelliseksi näkee.
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Tavoiteaikataulu 2016 2016 2016 2017
Vaiheet
Tiedottaminen osallisille Aloitus Luonnos nähtävillä

14 päivää
Ehdotus nähtävillä
30 päivää

Hyväksyminen kau-
punginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat Vireilletulokuulutus, OAS Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kaupun-
gingeodeetti, talotoimen johtaja, kunnallistekniikan
johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö, ra-
kennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Liikuntatoimenjohtaja
Museonjohtaja
Elinkeinosuunnittelija

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Satakunnan pelastuslaitos OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Vanhan Rauman Erityiselin OAS tiedoksi
Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus
Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus ELY

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Satakunnan Museo
Museovirasto

OAS tiedoksi Lausunto

Rauman Energia Oy
DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman ikäihmisten neuvosto
Rauman nuorisovaltuusto
Rauman Vammaisneuvosto

Kuulutus
kaavoituskatsaus

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Lehdistö Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta
Ehdotuksia kaavaa varten

Mielipide luonnoksesta Kirjallinen muistutus eh-
dotuksesta

Muutoksen haku hyväksy-
mispäätöksestä

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen.
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


