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Suunnittelualue 
 
Aloitus 

Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi Lapin ja Rauman kuntaliitoksen jälkeen hallinnollisten 
rakennusten käyttötarkoituksen muuttuessa sekä myytävien kiinteistöjen käyttötarkoituksen 
myötä. Alueelle on myös haettu asemakaavan muutosta, johon ryhtymisestä Rauman kau-
punginhallituksen kaavoitusjaosto on 12.11.2013 (KVJ 51 §) päättänyt. Samalla kaavoitusja-
osto päätti, että kaavamuutoksen käynnistämisestä laaditaan sopimus. 

 
Suunnittelualue 

Suunnittelualue rajautuu Sahamäentien, Kivisillantien, Kirkkotien ja Eurajoentien rajaamalle 
alueelle. 
 

Suunnittelutilanne 

Suunnittelualueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Suun-
nittelualue on merkitty maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A), valtakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (kh1), maakunnallisesti merkittäväksi kulttuu-
riympäristöksi (kh2) sekä valtatieksi/kantatieksi (vt/kt). Alueelle on merkitty ohjeellinen melon-
tareitti sekä muinaismuistokohteita (sm). Alue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkee-
seen (kk). 
 
Alueella on voimassa 8.9.1995 vahvistettu Lapin keskustan osayleiskaava. Osayleiskaavassa 
alue on merkitty mm. pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP, AP-1, AP-2, AP-3), erillispienta-
lojen asuntoalueeksi (AO), yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK-1), julkisten palve-
lujen ja hallinnon alueeksi (PY), maa- ja metsätalousalueeksi (MT), puistoksi (VP, VP-1), lähi-
virkistysalueeksi (VL, VL-1), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), muinaismuistoalu-
eeksi (SM) sekä vesialueeksi (W). Alueelle on merkitty ulkoilureittejä, kevyen liikenteen reitte-
jä sekä kokoojateitä. 

 
Alueella on voimassa 12.6.2001 hyväksytty Lapin kirkonseudun asemakaavan muutos. Ase-
makaavassa alue on määritelty mm. asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), rivitalojen ja mui-
den kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), erillispientalojen korttelialueeksi (AO), 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), yleisten rakennusten korttelialueeksi 
(Y), hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH), opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueeksi (YO), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kort-
telialueeksi (YS), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK), 
puistoksi (VP), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), muinaismuistoalueeksi (SM) sekä 
vesialueeksi (W). 
 

Kaavan laatimisen tavoitteet 

Tavoitteena on tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia sekä yhdenmukaistaa asemakaavan 
kortteli- ja tonttirajat olemassa olevien kiinteistörajojen kanssa. 
  

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 

Kaavatyössä tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia sekä pyritään yhdenmukaistamaan 
alueen asemakaava olemassa olevien kiinteistörajojen kanssa. 

 
Vaikutusten arviointi 

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asemakaavan laatimisen yhteydessä tarvittavassa laa-
juudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  

 
 

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). Toivomuk-
set 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 ELY -keskukseen ja esittää neuvottelun 
järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja 
järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee. 

Lisätietoja: 

Rauman kaupunki 
Kaavoitusosasto 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Leena Joki-Korpela 

 puh. (02) 834 3663 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusavustaja  
Satu Sarkoranta 

 puh. (02) 834 3662 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto 
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja 
Helena Ollila, jäsen 
Jyrki Santala, jäsen 
Sirpa Viitanen, jäsen 

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja 
Mikajuhani  Numminen, vs. kaupunginlakimies, sihteeri 
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Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 
14 päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 
päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet OAS:n kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat/vuokra-alueiden haltijat OAS:n kuulutus Kirje Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat 

OAS:n kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kau-
pungingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallis-
tekniikan johtaja, liikenneinsinööri, viheralue-
päällikkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuoje-
lupäällikkö 
Kasvatus- ja opetusjohtaja 
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja  
Liikuntatoimenjohtaja 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Satakunnan Museo 
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus ELY 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Vakka-Suomen Voima Oy 
Lapin Voima Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Latu ry 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y. 
Rauman Vammaisneuvosto 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide 
luonnoksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 


