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SAHANPOLUN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN
AK 04-075 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Aloite
Kaavamuutos käynnistetään Kiinteistö Oy Rauman sahanpolku 3:n kaavamuu-
tosanomuksen johdosta. Rauman kaupunginhallitus on päättänyt 1.2. (KH 43 §) hy-
väksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen varata Kiinteistö Oy Rauman Sahanpolku
3:lle tontti 684-4-479-8 (Sahanpolku 3) em. pöytäkirjassa mainituin ehdoin kaavasuun-
nittelua varten.

Suunnittelualue
· Kaavamuutos koskee Sahanpolun länsiosaa ja sen pohjoispuolella sijaitsevan

rakentamattoman Y-tontin (Sahanpolku 3) asemakaavamuutoksen laatimista.
· Alueen pinta-ala on noin 7400m m².
· Kaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa.

Kaavatilanne
· Satakunnan 30.11.2011 vahvistetussa maakuntakaavassa alue sijoittuu taa-

jamatoimintojen alueelle (A). Alue on myös osa matkailun kehittämisvyöhyket-
tä (mv2) sekä kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk).

· Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutteinen kes-
kustan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).

· Vireillä olevassa Rauman yleiskaavan 2025 strategisen vaiheen visiossa ha-
kemusta koskeva alue on määritelty asuntoalueeksi (A) ja maakunnallisesti
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (kh-2).

· Hakemusta koskevalla alueella on voimassa 26.12.1976 hyväksytty Sinisaa-
ren asemakaavamuutos. Asemakaavassa alueelle on osoitettu lastentarhan ja
korttelikoulun korttelialue (Yos3) ja yleiselle jalankululle varattu katualue, jolla
huoltoajo on sallittua.

Kaavan tavoitteet
· Hakijat ovat ilmoittaneet 14.12.2015 päivätyssä kaavamuutoshakemuksessa

hankkeen tavoitteeksi seuraavaa: ” ympärivuorokautisen tehostetun palvelu-
asumisen hoivakodin rakentamisen mahdollistaminen. Tarkoitus on, että toi-
minta ei aiheuta lähiympäristölle haittaa, ja että hoivakoti sijoitetaan tontille si-
ten, että kaupungille jää tilaa rakentaa alueelle lisää paikoitusaluetta.”

· Kaupungin tavoitteena on ratkaista kaavamuutoksen yhteydessä  alueen on-
gelmalliset tieyhteydet sekä puutteelliset parkkialueet ja parantaa alueen kau-
punkikuvaa.

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat
· Ulkoisten muutosten sopeuttaminen olemassa olevaan, ilmeeltään yhtenäi-

seen, arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

Selvitykset
· Alueelle on laadittu kulttuuriympäristöselvitys (Rauman keskustaajaman kult-

tuuriympäristöselvitys osa2 s. 69-71, Satakunnan Museo 2014).
· Kaavoituksen aikana tehdään lisäselvityksiä, mikäli tarvetta ilmaantuu.
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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 suunni-
telmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtises-
tä). 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 osallistumi-
sen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen ja esittää
neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunni-
telman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi
näkee.

Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti Hanna Elo puh. 044 4036018 kaavoitus@rauma.fi
Kaavoitusavustaja Taina Heinonen puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi

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

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä
Kari Koski, kaupunginjohtaja
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja
kaupunginlakimies, sihteeri
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SAHANPOLKU  AK 04-075

Aikataulu KEVÄT 2016 KEVÄT 2016 SYKSY 2016 SYKSY 2016

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Luonnos nähtävillä 14
vrk

Ehdotus nähtävillä 30
vrk

Hyväksyminen kau-
punginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kaupunginge-
odeetti, talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan johtaja,
suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö, rakennustarkasta-
ja, ympäristönsuojelupäällikkö
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Liikuntatoimenjohtaja
Museonjohtaja
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Sosiaalipalvelujen johtaja

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

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakuntaliitto

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Satakunnan Museo OAS tiedoksi Lausunto
Rauman Energia Oy
Lännen DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman Latu ry
Rauman seudun lintuharrastajat ry

Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Lehdistö Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta

Ehdotuksia kaavaa varten
Kirjallinen mielipide luon-
noksesta

Kirjallinen muistutus eh-
dotuksesta


