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NALLENPOLUN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN AK 14-007
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa kolmen hoivakodin sijoittaminen Lotanpellon alueelle, joka nykyisessä kaavassa on varattu osin opetustoimintaa palveleville rakennukselle ja osin sosiaalista
toimintaa palveleville rakennuksille.
Nallenpolku 1 ja 3 alueilla hakijan tavoitteena on yhdistää AL- ja Y –tontit siten että hoitokoti
Linnanneito Oy:n laajeneminen mahdollistuu.
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat
Ulkoisten muutosten sopeuttaminen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Kaavatyön
yhteydessä tulee tarkastella rakennetun alueen, ympäröivän rakennuskannan sekä virkistysalueen suhdetta. Alueen kaupunkikuvallisesta laadusta on huolehdittava.
Selvitykset
•
Luontoselvitys laaditaan
•
Kaavoituksen aikana tehdään lisäselvityksiä, mikäli tarvetta ilmaantuu.

Aloite
Nallenpolun asemakaavamuutos käynnistetään Sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpon sekä
sosiaalipalvelujen johtaja Leena Kivimäen ilmoittamana ja pyynnöstä.
Kaavamuutos on tarpeellinen, jotta hoivakoti-palveluja voidaan järjestää tarpeellinen määrä
sopivan etäisyyden päässä muista vastaavista palveluista.
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 2.2.2016, että Nallenpolun asemakaavan muutokseen ryhdytään. Kaavanlaatimissopimuksella (RAU 104/2016) alueeseen liitettiin
tontti, jolla Hoitokoti Linnanneito Oy sijaitsee, sekä tämän viereinen laajenemisalue (päätös
15.11.2016 KVJ 106 §)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan
suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa,
mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan 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.

Suunnittelualue
•
Kaavamuutos koskee Hirvitien itäpuolella sijaitsevia Nallenpolun eteläpuolisia tontteja
sekä Nallenpolun päässä sijaitsevaa Lotanpellon aluetta.
•
Alueen pinta-ala on n. 3,2 ha
•
Kaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa

Lisätietoja:

Kaavatilanne
•
Satakunnan 30.11.2011 vahvistetussa maakuntakaavassa alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). sekä kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk).
•
Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutteinen keskustan
osayleiskaava, jossa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).
•
Vireillä olevassa Rauman yleiskaavan 2025 strategisen vaiheen visiossa hakemusta
koskeva alue on määritelty asuntoalueeksi (A) ja sijoittuu viheryhteyden varrelle.
•
Hakemusta koskevalla alueella on voimassa 6.9.1979 hyväksytty Kappelinluhdan asemakaava. Asemakaavassa Lotanpellon alueelle on osoitettu sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YS4) ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue (YO3). Kiinteistölle osoitteessa Nallenpolku 1 on osoitettu Liikerakennusten
korttelialuetta (AL32) ja Nallenpolku 3 Yleisten rakennusten korttelialuetta (Y7).
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Aikataulu

TALVI 2016

KESÄ 2017

SYKSY 2017

TALVI 2017

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus

Luonnos nähtävillä 14
vrk

Ehdotus nähtävillä 30
vrk

Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet
Alueen maanomistajat
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat
Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupungingeodeetti,
tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnallistekniikan johtaja,
suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö
Sivistystoimiala: toimialajohtaja
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja

vireilletulokuulutus ja OAS
OAS tiedoksi
OAS tiedoksi
OAS tiedoksi ja kommentteja varten

Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus

Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus

Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus

Aluepalopäällikkö
Sivistysvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveysvalvontaviranomainen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakuntaliitto

OAS tiedoksi
OAS tiedoksi

Kommentti
Lausunto

Kuulutus
Kuulutus

Kuulutus
Kuulutus

OAS tiedoksi

Lausunto

Rauman Energia Oy
Lännen DNA Oy
Vakka-Suomen voima Oy
Rauman Latu ry
Rauman seudun lintuharrastajat ry
Lehdistö
Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet

OAS tiedoksi

Lausunto

Kuulutus

Tiedoksi

OAS tiedoksi

Kuulutus

Kuulutus

Kuulutus

OAS tiedoksi
Mielipide OAS:sta
Ehdotuksia kaavaa varten

Kuulutus
Kirjallinen mielipide luonnoksesta

Kuulutus
Kirjallinen muistutus ehdotuksesta

Kuulutus

Tiedoksi

