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1. Tiivistelmä
Suunnittelualueen nykytila
Suunnittelualue on jo rakentunutta kaupunkialuetta. Tontilla 217-2 sijaitsee vuonna 1976 valmistunut neljä kerroksinen betonirakenteinen opiskelija-asuntola (2880 k-m2), joka kesäaikaan toimii
myös kesähotellina. Tontti 217-3 on osin pysäköintikenttänä, lisäksi tontilla on pienehkö grillikioski
(55k-m2).
Tontti 217-2 on Kiinteistö Oy Pläkkluadon omistuksessa. Kaupungin omistamalla tontilla 217-3
vuokra-alueella toimii Denniss Kebab Oy omistamassaan kioskirakennuksessa ja edelleen tontilta
on myös vuokrattu määräala Kiinteistö Oy Pläkkluadon autopaikkoja varten. Korttelin länsikärjessä
oleva yleinen pysäköintialue on puistomaisessa asussa ja Rauman kaupungin omistuksessa.
Korttelissa 217 on voimassa 15.11.1974 vahvistettu asemakaava AK246, jossa tontti 217-2 on
osoitettu yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK25) ja tontti 217-3 autopaikkojen korttelialueeksi (AP7). Korttelin länsipuolella sijaitsee Pysäköimisalue (LP).
Yleiskaavan strategisen vaiheen Visio 2025 -kartassa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen palvelujen alueeksi (P).
Asemakaavan muutoksen tavoitteet
Kiinteistö Oy Pläkkluadon tavoitteena on tontin 217-2 rakennusoikeuden lisääminen siten, että
asuntolan luhtikäytävät voidaan muuttaa sisätiloiksi. Edelleen tavoitteena on mahdollistaa liikuntarajoitteiset huomioiva esteetön kulku asunnoille ja luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja
viihtyisälle elinympäristölle.
Kaupunkikuvallisesti laadukas suunnitteluratkaisu pyritään löytämään yhdessä rakennussuunnittelun kanssa. Alueen pysäköintipaikkojen riittävyys tarkastellaan koko korttelia koskevana kokonaisuutena.
Kaavaprosessin vaiheet
Kiinteistö Oy Pläkkluat on jättänyt anomuksen asemakaavamuutoksesta 29.04.2014. KH:n kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta 9.9.2014 (KVJ 97§).
Sopimus Kiinteistö Oy Pläkkluadon asemakaavamuutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu
18.11.2014.
Kaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu joka talouteen jaettavassa kaavoituskatsauksessa
2015 (kuulutus 14.1.2015) sekä kaupungin www-sivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 16.1.2015 ja se lähetettiin kirjeellä mm. kaavaalueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajille ja sähköisesti viranomaistahoille. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä eikä lausuntoja.
Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 4.6.-6.7.2015 Nähtävillä olon aikana kaavamuutoksen luonnoksesta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä.
Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot asianomaisilta viranomaistahoilta ja
lautakunnilta.
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Kaavoitusjaosto päätti __.__.2015 (KVJ ___ §) kokouksessaan korttelin 217 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta.
Korttelin 217 asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti __.__.__.__.2015. Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin ___ kpl muistutuksia.
Kaavoitusjaosto esitti __.__.2014 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle korttelin 217
asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen
__.__.2015.

Asemakaava
Yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue (ALK25) muutetaan asuntolarakennusten korttelialueeksi (AS1), jolle saa rakentaa kesähotellin. Yhteenlaskettu rakennusoikeus asuntolarakennusten korttelialueeksi merkityllä tontilla 217-2 on 4100 k-m2. Tontin pinta-alan ollessa 2963 m2
tonttitehokkuusluku on e=1,38. Kokonaisrakennusoikeus muodostuu varsinaisesta rakennusoikeudesta (3900) ja rakennusoikeudesta, jota saa tämän lisäksi käyttää asukkaiden yhteistiloihin(+yht200). Edelleen kaavassa on osoitettu tontille rakennusala, jolle voi rakentaa autokatoksia
ja -talleja tontin rakennusoikeuden sitä estämättä.
Rakennusoikeus lisääntyy tontilla 217-2 voimassaolevaan asemakaavaan verrattaessa 1433 k-m2.
Kaavamuutos mahdollistaa mm. kylmien luhtikäytävien muuttamisen kerrosalaan laskettaviksi
lämpimiksi sisätiloiksi.
Asemakaavan muutoksessa rakentumaton pysäköimisalue (LP) Satama- ja Kanavakadun kainalossa muutetaan katualueeksi ja autopaikkojen korttelialue (AP7) merkitään vähän laajentaen autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja sille osoitetaan rakennusala ja rakennusoikeus, jo rakennetulle kioskille. Lisäksi kaavassa osoitettu LPA-tontille rakennusala, jolle voi rakentaa yksi kerroksisia
autokatoksia ja -talleja tontin rakennusoikeuden sitä estämättä.
Kaava-alueen pinta-ala on 4905 m2. Rakennusoikeus kaava-alueella on yhteensä 4165 k-m2.
Kaava-alueella olevan kiinteistön toiminta opiskelija-asuntolana ja kesähotellina liittyy luontevasti
kampusalueisiin ja keskustan rakenteeseen, tukien Raumaa opiskelu- ja matkailupaikkakuntana.
Hakijan konsulttina alustavassa arkkitehtisuunnittelussa on ollut ARCCI-Rauma, Jouni Sjöblom.

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteutus käynnistynee heti asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Perusparannus sisältänee
mm. luhtikäytävien muuttamisen lämpimiksi sivukäytävätiloiksi, portaiden uusimisen, hissin ja IVkonehuoneen rakentamisen sekä julkisivun lisälämpöeristyksen ja verhoilun.
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Lähtökohdat

2. Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1. Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Satamakadun, Kanavakadun ja Poosunpolun rajaamassa
kolmiossa lähellä kaupungin keskustaa. Suunnittelualue sisältää 2. kaupunginosan
tontit 217-2 ja 217-3 yleisen pysäköintialueen sekä katualuetta.
Asemakaavan muutoksen kohteena olevaa korttelia ympäröivät sitä vähän vanhemmat, 1950- ja 60-luvuilla rakennetut asuinkerrostalot, joista Ilvaninkadun ja Satamakadun välinen alue on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi. Lähikorttelit Kanavakadun varrella sekä Satamakadun varren tornitalot Pläkkluadon itäpuolella taas on
huomioitu Rauman keskustan kulttuuriympäristöselvityksessä (Pekka Piiparinen/Satakunnan Museo 2014) paikallisesti merkittävinä kulttuuriympäristöinä. Lisäksi
lähiympäristössä on Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toimitiloja.

Ortokuva kaava-alueesta ja sen lähiympäristöstä.
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Historiailmakuva vuodelta 1940

… ja vuodelta 1965.

2.2. Luonnonympäristö
Suunnittelualue on rakennettua kaupunkiympäristöä, eikä alueella esiinny varsinaisia
luontotyyppejä tai -arvoja. Alueella on istutettuja ja nurmipintaisia tontinosia mm. Kiinteistö Oy Pläkkluadon pohjoispuoleisella pihaosuudella kasvaa koivuista ja männystä
koostuva puuryhmä. Maasto on kaava-alueella melko tasaista, alue kuitenkin viettää
loivasti itään päin.
2.3. Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on jo rakentunutta kaupunkialuetta. Tontilla 217-2 sijaitsee vuonna
1976 valmistunut neljä kerroksinen opiskelija-asuntola (2880 k-m2), joka kesäaikaan
toimii myös kesähotellina. Huoneistoja rakennuksessa on tällä hetkellä 45. Käynti
huoneistoihin on kylmien portaiden ja luhtikäytävien kautta.
Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n laatimassa paloturvallisuuden periaatesuunnitelmassa todetaan kohteen (Kiinteistö Oy Pläkkluat) yleiskuvauksessa, että maantasokerroksessa sijaitsee teknisiä tiloja, asukkaiden varastoja ja yhteissauna. Lisäksi
maantasokerroksessa on muutama asunto ja kerhotila, joka toimii kesäisin pidettävän
hotellin vastaanottotilana
Tontti 217-3 on osin pysäköintikenttänä, lisäksi tontilla on pienehkö puurakenteinen
grillikioski (55 k-m2).
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Kiinteistö Oy Pläkkluat on opiskelija-asuntola, jonka omistavat Merimieseläkekassa,
Rauman kaupunki sekä Rauman Merenkulkuopiston Oppilaskunta ry.

Kiinteistö Oy Pläkkluat opiskelija asuntola on suunniteltu vuonna 1974
(Arkkitehtitoimisto Keijo Laine Ky). Rakennus edustaa aikakaudelleen tyypillistä
systeemiajattelua. Betonielementtirakennuksen ilmettä on pyrittu virkistämään
rytmittämällä ikkuna omiksi julkisivukentiksi käyttäen korosteväreinä (mahd.
myöhemmin maalattuna) valkoista ja hillittyä keltaista.
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Kuvan etualalla on Satamakadun grillikioski, jossa värikkäät mainokset varastavat
huomion. Taustalla näkyy kiinteistö Oy Pläkkluat.

Satamakadun kioskirakennuksen on alunperin suunnitellut Kalle Saarinen vuonna
1978. Alkuperäisessä suunnitelmassa julkisivun rytmitys ja hillitysti sijoitetut
mainostekstit muodostavat hallitun kokonaisuuden.
2.4. Liikenne
Satamakadun liikennemäärä on v. 2013 ollut 2209 ajon./vrk ja 858 ajon./vrk.
Aluenopeusrajoitus kaava-aluetta sivuavilla kaduilla on 40 km/h.
2.5. Tekninen huolto
Kaava-alue on jo rakennettujen kunnallisteknisten verkostojen varrella.
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2.6. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue sijoittuu sataman ja suurteollisuuden läheisyydestä johtuen maakuntakaavan mukaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke).

3. Suunnittelutilanne
3.1. Maakuntakaava

Ote maakuntakaavasta, kaava-alue on rajattu kuvaan kapealla punaisella viivalla.
Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan kokouksessaan
17.12.2009 / 20§. Satakunnan maakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä
30.11.2011.
Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n nojalla viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutumisesta otettava
maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava,
ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.
Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu palvelujen alueeksi (P). Merkinnällä
osoitetaan julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Alueelle voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativan kaupan yksiköitä.
Suunnittelualue sijoittuu myös vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke) (sv1) sekä matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2).
Sv1 alutta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan suunnittelussa on otettava
huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta,
varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suoja-

02-315

10
vyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan
keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Mv2 merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. Aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.
3.2. Yleiskaava

Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa (hyväksytty 25.8.2003) kaava-alue
on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK).
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Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategisen vaiheen Visio 2025 -kartassa alue on merkitty asuinalueeksi (A).
3.3. Asemakaava
Korttelissa 217 on voimassa 15.11.1974 vahvistettu asemakaava AK246. Asemakaavassa tontti 217-2 on osoitettu Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK25). Alueelle saa rakentaa oppilasasuntolaa palvelevia tiloja. Tontilla tulee
olla tarkoituksenmukaista leikki- ja oleskelualuetta vähintään 200 m2. Tontilla tai uapmerkinnän osoittamalla tontin ulkopuolisella autopaikkojen korttelialueella on varattava autopaikka jokaista kerrosalan 100 m2 kohti. Mikäli tontille on merkitty autopaikan
rakennusala, on sille sijoitettava autopaikkojen edellyttämät tontin sisäiset ajoväylät ja
tontilla varattavat autopaikat, joista kuitenkin osan saa sijoittaa tähän alueeseen rajoittuvan rakennuksen kellarikerrokseen. Kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön,
on tätä varten vaadittavista autopaikoista oltava 75 % valmiina. Loput on tehtävä
maistraatin määräämänä aikana, kuitenkin viimeistään 15 vuoden kuluttua.
Tontille on osoitettu rakennusalat kolme- ja yksi -kerroksisille rakennuksille sekä autotalleille. Tontin tehokkuusluku on e=0.9, joten rakennusoikeus on 2 667k-m2.
Korttelissa sijaitsee myös Pysäköimisalue (LP) sekä Autopaikkojen korttelialue (AP7),
jolle saa rakentaa autopaikkoja, -suojia ja -katoksia. Milloin autopaikat rakennetaan
useampaan pysäköintitasoon, on ylempien tasojen reunat varustettava riittävän korkeilla melu-, ajovalo- ym. haittoja estävillä seinämillä. Milloin ylimmän pysäköintitason
autopaikat sijoittuvat asuinhuoneiden ikkunoiden kohdalla kahtakymmentä (20) metriä
lähemmäksi näitä, on autopaikat katettava.
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Ote asemakaavayhdistelmästä ja kantakartasta

Ote kaavahakemistokartasta (kaava-alue on merkitty punaisella pistekatkoviivalla).
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3.4. Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009,
voimaantulopäivä oli 3.4.2009.

3.5.

Pohjakartta
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssä annetut vaatimukset.

3.6.

Maanomistus
Tontti 217-2 on yksityisen (hakijan) omistuksessa. Tontti 217-3, yleinen pysäköintialue ja katualue ovat kaupungin omistuksessa.

Ote maanomistuskartasta. Harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa.

4.

Asemakaavan muutoksen tavoitteet

4.1. Hakijan esittämät tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontilla 684-2-217-2 sijaitsevan opiskelija-asuntolan perusparannus siten, että nykyiset luhtikäytävät muutetaan sisätiloiksi,
jolloin rakennusoikeuden tarve kasvaa.
Hakija perustelee hanketta seuraavasti:
§ Taloyhtiön rakennusoikeus on jo rakentamisvaiheessa käytetty. Peruskorjauksen
yhteydessä talon luhtikäytävät on tarkoitus muuttaa sisätiloiksi ja muutoksen johdosta rakennusoikeuden tarve kasvaa.
§ Käytävien ja julkisivun muutostöiden johdosta kiinteistön energiankulutus pienenee ja käytävätilojen puhtaanapito helpottuu. Käytävätilojen paloteknisen suunnit-
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telun johdosta rakennuksen paloturvallisuus paranee mm. osastointien lisääntymisellä.
§ Sisätiloissa on tarkoitus tehdä mittavaa remonttia, niin että tilat jatkossa vastaavat paremmin nykyaikaisia asuntolavaatimuksia.
§ Remontin yhteydessä kiinteistöön on tarkoitus rakentaa hissit esteettömän kulun
varmistamiseksi myös liikuntarajoitteisille.
§ Koska kiinteistö on opiskelija-asuntola -käytössä, on aikaisempina vuosina naapurustoon tullut häiriöitä mm. luhtikäytäviltä kantautuvista äänistä. Jatkossa naapurusto ei häiriinny ja lisäksi kiinteistön uusittu ulkonäkö nostaa alueen profiilia.

Arkkitehtuuritoimisto ARCCI-Rauman asemapiirrosluonnos.
4.2. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Maakuntakaavasta johdetut tavoitteet
Alueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu palvelujen alueelle. Suunnittelualue sijoittuu
myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2) ja vaarallisia kemikaaleja valmistavan
tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke) (sv1).
Keskustan osayleiskaavasta johdetut tavoitteet
Rauman 25.8.2003 hyväksytyssä keskustan osayleiskaavassa kaava-alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK).
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alue on hyvien liikenneyhteyksien varrella sekä olemassa olevan kaupunkirakenteen
sisällä. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan rakentamisen suhdetta ympäröivään maisemaan. Tavoitteena on yhdessä rakennussuunnittelun kanssa löytää kaupunkikuvallisesti laadukas suunnitteluratkaisu. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa ja
turvata pysäköintipaikkojen riittävyys kaava-alueella.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitut tavoitteet
OAS suunnitelmassa luetellaan kaavan tavoitteet seuraavasti:
§ Tontin 217-2 rakennusoikeuden lisääminen siten, että asuntolan luhtikäytävät
voidaan muuttaa sisätiloiksi.
§ Mahdollistaa liikuntarajoitteiset huomioiva esteetön kulku asunnoille.
§ Luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Erityisesti tavoitteena on yhdessä rakennussuunnittelun kanssa löytää kaupunkikuvallisesti laadukas suunnitteluratkaisu.
§ Alueen pysäköintipaikkojen riittävyys tarkastellaan koko korttelia koskevana kokonaisuutena.

Alustava julkisivuluonnos lisälämmöneristetystä ja levytetystä julkisivusta (ARCCIRauma). Julkisivujen jatkosuunnittelussa voitaneen tuoda rakennuksen ikä ja ilme
osana 70-luvun arkkitehtuuria paremmin ilmi mm. levyjaon harkitulla suunnittelulla.

4.3.

Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Osallisten tavoitteet
Aloitusvaiheen mielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.
Denniss Kebab Oy toiminnanharjoittajana ilmoitti puhelinkeskustelussa halukkuutensa jatkaa kioskitoimintaa tontilla 217-3 sijaitsevassa kioskirakennuksessa, vaikka
kioski on viimeaikoina ollut suljettuna.
Luonnosvaiheen mielipiteet
Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.

02-315

16

5. Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet
5.1. Asemakaavamuutoksen tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kiinteistö Oy Pläkkluat on jättänyt anomuksen asemakaavamuutoksesta 29.04.2014.
KH:n kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta 9.9.2014
(KVJ 97§). Sopimus Kiinteistö Oy Pläkkluadon asemakaavamuutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu 18.11.2014.
Osallistuminen ja yhteistyö
5.2. Vireilletulo
Kaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauksessa 2015 (kuulutus 14.1.2015) sekä kaupungin www-sivuilla.
Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely
5.3. Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 16.1.2015. Se lähetettiin tiedoksi suunnittelualueen maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen
omistajille, eri viranomaisille ja lautakunnille tehdyn suunnitelman (OAS) mukaisesti.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu palautetta.
5.4. Luonnosvaihe
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 4.6.- 6.7.2015. Luonnoksesta ei satu
kirjallisia mielipiteitä.
Lausunnot
Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä lautakunnalta,
ympäristölautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta,
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Museolta, Satakuntaliitolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Kaavamuutoksesta lähetettiin kommenttipyyntö
aluepalopäällikölle.
Asemakaavamuutoksen luonnoksesta antamassaan lausunnossa Satakunnan Museo toteaa mm. seuraavasti:
”Pläkkluatin asuntolan kortteli ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä. Korttelia ympäröivät kuitenkin sitä hieman vanhemmat, 1950- ja 60-luvuilla rakennetut asuinkerrostalot, joista Ilvaninkadun ja Satamakadun välinen alue on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi. Lähikorttelit Kanavakadun varrella sekä Satamakadun varren tornitalot Pläkkluatin itäpuolella taas on
huomioitu Rauman keskustan kulttuuriympäristöselvityksessä (Pekka Piiparinen/Satakunnan Museo 2014) paikallisesti merkittävinä kulttuuriympäristöinä.
Arkkitehtitoimisto Keijo Laine ky:n vuonna 1974 suunnittelema asuntolarakennus on
rakennusajankohdalleen tyypillisen systeemiajattelun edustaja, jossa betonielementtijulkisivuja on rytmitetty ikkunaelementteihin liittyvällä korosteväreillä. Rakennus tuo
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selkeän oman aikansa kerrostuman muutoin 1950- ja 60-luvuilla rakentuneeseen
ympäristöön.
Kaavaselostusluonnoksen sivulla 15 on esitetty ARCCI Rauman laatima hankkeen
alustava julkisivuluonnos, jossa yllä mainitusta systeemistä on luovuttu ja sen tilalle
on uudella levyjulkisivulla luotu kokonaan uudenlainen ilme, joka muuttaisi ratkaisevasti ympäristönsä ajallisia kerroksia. Satakunnan Museo huomauttaa, että sinänsä
tarpeellisen peruskorjauksen yhteydessä olisi tärkeää pyrkiä rakennuksen rakennusajankohdalle ominaisten piireteiden ja samalla ympäristön ajallisten kerrosten säilyttämiseen tunnistettavina. Siksi museo esittääkin, että joko korttelimerkintään AS1 tai
vaihtoehtoisesti erilliseen rakentamistapaohjeeseen liitettäisiin rakennuksen 1970luvulle ominaisten piireteiden säilyttämiseen velvoittava määräys. Määräys ei estäisi
ajatellun peruskorjauksen toteuttamista vaan ainoastaan ohjaisi rakennuksen julkisivujen jäsentelyä.”
Kaavoittajan vastine Satakunnan Museolta saatuun lausuntoon:
Museolta saadun lausunnon perusteella on tonttia 217-2 koskien annettu seuraavat
rakentamistapaohjeet:
Rakennuksessa tehtävien muutosten tulee olla sellaisia, että rakentamisajankohdalle
(1970-luvulle) ominaiset piirteet ja ympäristön ajallinen kerroksellisuus säilyy tunnistettavana. Erityisesti julkisivumuutoksissa tulee huomioida julkisivun arvokkailta osilta ajankohdalle ominainen systemaattisuus ja elementtirakenteeseen perustuva julkisivujen elävöittäminen.
Muilla lausunnon antajilla ei ollut huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta tai ne
eivät katsoneet lausunnon antamista tarpeelliseksi.
Kaavoitusjaosto hyväksyi
_._.2014 (KH _ §).

kaavoittajan

vastineen

lausuntoihin

kokouksessaan

5.5. Ehdotusvaihe
Kaavoitusjaosto päätti _._.2015 (KH _ §) kokouksessaan Kiinteistö Oy Pläkkluadon
asemakaava muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta.
Kiinteistö Oy Pläkkluadon asemakaava muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27§:n mukaisesti _._.-_._.2015. Nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty / jätettiin muistutuksia
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6. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Asemakaavatyön pohjautuu osittain arkkitehtuuritoimisto ARCCI:n viitesuunnitteluun.
Koska suunnitelma perustuu olemassa olevaan rakennukseen ja sen tarkoituksenmukaiseen perusparannukseen, ei vaihtoehtoisia suunnitelmia tältä osin ole nähty
tarpeellisiksi.
Pysäköintijärjestelyiden osalta tutkittiin vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja. Kunnallistekniikka ei näe suotavana, että LPA-tontille olisi kaksi ajoliittymää Kanavakadulta.
Kaavaratkaisu ei sinällään sido pysäköintipaikkojen yksityiskohtaista suunnittelua.

suunnitelmavaihtoehtoja kaava-alueen pysäköintijärjestelyihin. Vasemmanpuoleinen
vaihtoehto on hylätty, koska siinä on Kanavakadulta kaksi liittymää LPA-tontille.
Nykyisen kaavan mukainen 0-vaihtoehto ei vastaa Kiinteistö Oy Pläkkluadon tavoitetta muuttaa kylmät luhtikäytävät sisätiloiksi. Voimassaoleva asemakaava ei myöskään
ole toteutunut suunnitellulla tavalla autopaikkojen korttelialueen eikä pysäköimisalueen osalta.

02-315

19

7. Asemakaavan kuvaus
7.1. Kaavan rakenne
Kaava-alue käsittää vain korttelin (217), yleistä pysäköintialuetta ja kapean alueen
Kanavakadun katualuetta.
Asemakaavan muutoksessa rakentumaton pysäköimisalue (LP) muutetaan katualueeksi, autopaikkojen korttelialue (AP7) muutetaan vähän laajentaen autopaikkojen
korttelialueeksi (LPA) ja Yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue (ALK25)
muutetaan asuntolarakennusten korttelialueeksi (AS1), jolle saa rakentaa kesähotellin.
Kaava-alueella olevan kiinteistön toiminta opiskelija-asuntolana ja kesähotellina liittyy
luontevasti kampusalueisiin ja keskustan rakenteeseen, tukien Raumaa opiskelu- ja
matkailupaikkakuntana.

7.2. Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on 4905 m2. Rakennusoikeus kaava-alueella on yhteensä
4165 k-m2. Autopaikkanormina AS-korttelialueella on 1ap/100m2. Huoneistoja asuntolarakennuksessa on tällä hetkellä 45.

7.3. Asuntolarakennusten korttelialue
AS1
Käyttötarkoitusmerkinnän (AS1) mukaan tontti 217-2 on asuntolarakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa kesähotellin. Yhteenlaskettu rakennusoikeus tontilla on
4100 k-m2. Tontin pinta-alan ollessa 2963 m2 tonttitehokkuusluvuksi tulee e=1,38.
Kokonaisrakennusoikeus muodostuu varsinaisesta rakennusoikeudesta (3900) ja rakennusoikeudesta, jota saa tämän lisäksi käyttää asukkaiden yhteistiloihin(+yht200).
Edelleen kaavassa on osoitettu tontille rakennusala, jolle voi rakentaa autokatoksia ja
-talleja tontin rakennusoikeuden sitä estämättä.
Rakennusoikeus lisääntyy tontilla 217-2 voimassaolevaan asemakaavaan verrattaessa 1433 k-m2. Kaavamuutos mahdollistaa mm. kylmien luhtikäytävien muuttamisen
kerrosalaan laskettaviksi lämpimiksi sisätiloiksi.
Opiskelija-asuntolalle osoitetulla rakennusalalla 30% sallitusta kerrosalasta saa käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Kerroslukumerkintänä rakennusalalla on neljä (IV).
Pysäköintinormiksi tontille 217-2 on merkitty 1ap/100 k-m2, jonka mukaan minimissään on rakennettava 41 autopaikkaa, kun alueen koko rakennusoikeus on käytössä.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että osa tonttia palvelevista autopaikoista on osoitettava viereiseltä LPA-tontilta.
Tontille on rakennettava yksi säältä suojattu polkupyörän säilytyspaikka, jokaista 80
kerrosalaneliömetriä kohti. Tontilta on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta vähintään 10% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta
kerrosalasta.
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Tontille on noudatettava seuraavia rakentamistapaohjeita:
Rakennuksessa tehtävien muutosten tulee olla sellaisia, että rakentamisajankohdalle
(1970-luvulle) ominaiset piirteet ja ympäristön ajallinen kerroksellisuus säilyy tunnistettavana. Erityisesti julkisivumuutoksissa tulee huomioida julkisivun arvokkailta osilta ajankohdalle ominainen systemaattisuus ja elementtirakenteeseen perustuva julkisivujen elävöittäminen.

7.4. Liikennealueet
Kadut
Katualueiden pinta-ala on kaava-alueella yhteensä 804 m2. Rakentamaton pysäköimisalue (LP) Satama- ja Kanavakadun kainalossa on nyt pääosin merkitty katualueeksi.
LPA
Autopaikkojen korttelialueen (LPA) pinta-ala on 1138 m2. Tontin 217-4 rakennusoikeus kioskimyymälälle varatulla rakennusalalla on 65 k-m2. Lisäksi kaavassa osoitettu tontille rakennusala, jolle voi rakentaa yksi kerroksisia autokatoksia ja -talleja tontin
rakennusoikeuden sitä estämättä. Havainnekuva tarkastelujen perusteella LPAtontille voi sijoittaa enimmillään noin 30 autopaikkaa.
Kortteleiden 217 ja 248 autopaikkoja saa sijoittaa LPA-tontin alueelle.

7.5. Kaavamerkinnät ja -määräykset
Rakennuksen suurimman sallitun kerrosluvun (IV) lisäksi saa ylimmän kerroksen
päälle rakentaa IV-konehuoneen rakennusvalvonnan hyväksymällä tavalla.
Tontille 217-2 annettujen rakentamistapaohjeiden mukaan ”rakennuksessa tehtävien
muutosten tulee olla sellaisia, että rakentamisajankohdalle (1970-luvulle) ominaiset
piirteet ja ympäristön ajallinen kerroksellisuus säilyy tunnistettavana. Erityisesti julkisivumuutoksissa tulee huomioida julkisivun arvokkailta osilta ajankohdalle ominainen systemaattisuus ja elementtirakenteeseen perustuva julkisivujen elävöittäminen.”
Julkisivussa rakennusajankohdalle tyypillisiä ja arvokkaita piirteitä ovat länsi- ja pohjoisjulkisivujen elementtirakenteeseen perustuva julkisivurytmitys julkisivuosuuksilla,
joilla asuinhuoneistojen ikkunat ovat. Rakentamistapaohjeella ei ole tarkoitus estää
kiinteistölle välttämättömien korjaus- ja parannustöiden suorittamista.
Asemakaavamääräykset ja -merkinnät ilmenevät kaavakartasta.

7.6. Kaavan vaikutukset
Kaavan vaikutukset esitettynä taulukkomuodossa
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta
Yhdyskuntarakenne Kaavamuutos on oleellisesti muuta jo rakennettua yhdyskuntarakennetta alueella. Rakennuskannan perusparannus vahvistaa keskustan asemaa asun- ja majoitustoimintojen alueena.
Alueen käyttö tukeutuu jo rakennettuun infraan.

+

Julkiset palvelut

0

Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia julkisiin palveluihin.
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Yksityiset palvelut

Kesähotellitoiminnan edellytykset paranevat kaavamuutoksen myötä. Asemakaavan muutos
myös kaavallisesti laillistaa alueella sijaitsevan kioskirakennuksen toiminnan.

+

Työpaikat, elinkeinotoiminta

Kesähotellin toimintaedellytysten paranemisen myötä paranevat myös elinkeinotoiminnan
toimintaedellytykset. Alueen työpaikkojen määrään kaavamuutoksella tuskin on vaikutusta

+

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta
Kaupunkikuva

Kaavamuutoksen mahdollistamat muutokset jo rakentuneeseen kaupunkikuvaan ovat pieniä.
Betonirakenteisen neljäkerroksisen opiskelija-asuntolan kylmien profiloidulla pellillä vuorattujen sivukäytävien muuttamisella lämpimiksi tiloiksi voi hyvin suunniteltuna olla kaupunkikuvaa
parantava vaikutus.

0

Voimassaoleva asemakaava sallii pysäköintipaikkojen rakentamisen kahteen tasoon autopaikkojen korttelialueelle. Asemakaavan muutoksen myötä pysäköintipaikkoja saa rakentaa
vain yhteen tasoon.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta
Luonnonolot ja
maisema

Alue on kokonaan rakennettu, joten kaavan toteutumisella ei ole erityisiä vaikutuksia alueen
luonnonoloihin eikä maisemaan.

0

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta
Liikenne

Kaavan toteutuminen voi vähäisesti lisätä liikenteen määrää. Hankkeen aiheuttamat muutokset liikennemääriin ovat marginaalisia ja katuverkon välityskyky kestää mahdollisen lisäyksen.

0

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alueen rakentuminen tukeutuu jo rakennettuihin kunnallisteknisiin verkostoihin.

+

Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta
Kaavatalous

Alue sijoittuu olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen ja sen tehokas käyttöönotto on siten yhdyskuntataloudellisesti edullista.

+

Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta
Ympäristöhäiriöt

Suunnittelualue sijoittuu sataman ja suurteollisuuden läheisyydestä johtuen maakuntakaavan
mukaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle
(konsultointivyöhyke). Asemakaavan muutos ei kuitenkaan muuta alueen nykyistä käyttöä.

0

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta
Sosiaalinen ympäristö

Alueen asukkaat ja hotellivieraat rikastavat alueen sosiaalista ympäristöä.

+

Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta
Rakennussuojelu

Vuonna 1975 rakennettu opiskelija asuntolalla edustaa aikansa betoniarkkitehtuuria. Sillä ei
kuitenkaan ole erityisen merkittäviä rakennussuojelullisia arvoja eikä rakennuksen perusparannus vaikeuta rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä, kun muutokset tehdään
alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Rakentamistapaohjeilla pyritään ohjaamaan rakennuksessa tehtäviä muutostöitä siten, että rakentamisajankohdalle tyypilliset piirteet huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa.

7.7. Nimistö
Kaavamuutos ei koske alueen nimistöä.
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8. Asemakaavan toteutus
8.1.

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan muutoksesta on laadittu havainnekuva, joka selventää asemakaavan
muutoksen tavoitteita ja toteutusta.
Arkkitehtuuritoimisto ARCCI-Rauman laatima asemapiirros myös osaltaan havainnollistaa alueen suunnittelua.

8.2.

Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen toteutus käynnistynee vuoden sisällä asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.
Kiinteistö Oy Pläkkluadon asuntola- ja hotellirakennuksen perusparannuksen toteutuksesta vastaavat rakennusliikkeet. Perusparannus sisältänee mm. luhtikäytävien
muuttamisen lämpimiksi sivukäytävätiloiksi, portaiden uusimisen, hissin ja IVkonehuoneen rakentamisen sekä julkisivun lisälämpöeristyksen ja verhoilun.

8.3.

Toteutuksen seuranta
Rakennusvalvonta valvoo rakennushankkeen suunnitteluvaihetta ja rakennustyö suoritusta.

***
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen ja kaavoitusavustaja Satu Sarkoranta.
Raumalla 11.8.2015

Jouni Mäkinen
kaavoitusarkkitehti

Juha Eskolin
kaavoitusjohtaja
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