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Rauman strateginen yleiskaava – alustava visio 2025 
- nähtävillä 10.2. -13.4.2012 
 
Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet 
 
Yleiskaavasta – alustava visio 2025, saatiin yhteensä 40 mielipidettä. Osassa mielipiteistä 
allekirjoittajana oli yhteisö, yhdistys tai useita allekirjoittaneita.  
 
Mielipiteet koskivat uusia asuinalueita, haja-asutusalueiden ja maaseudun merkintöjä, 
satamaratkaisuja sekä Maanpään aluetta ja eteläistä ratayhteyttä. 
 
Uusia asuinalueita koskevissa mielipiteissä mm. epäiltiin uuden Kompin pohjoispuolelle 
sijoittuvan alueen toteutumismahdollisuuksia sekä haluttiin alueen jäävän veneilijöiden 
käyttöön. Joissakin mielipiteissä taas uusia asuinalueita pidettiin hyvinä. 
Maaseutua ja haja-asutusaluetta koskevissa mielipiteissä esitettiin mm. merkittäväksi 
uusia kyläalueita sekä maaseutuelinkeinon turvaamista kaavamerkinnöillä. 
Satama koskevissa mielipiteissä vastustettiin satamalaajennuksen pohjoisia vaihtoehtoja 
ja kannatettiin eteläisiä vaihtoehtoja, etenkin Maanpään vaihtoehtoa. Monissa mielipiteissä 
myös vastustettiin Maanpään vaihtoehtoa ja eteläistä ratayhteyttä. 
 
Nettifoorumista saatiin yhteensä 12 kommenttia. Kommentit koskivat pääosin 
joukkoliikennettä: paikallisliikenteen kehittämistä ja matkustajajunaliikenteen palauttamista 
Raumalle. Kommenteissa kaivattiin merellisyyttä, erityisesti kaikille avoimia rantareittejä. 
 
HAJA-ASUTUSALUEET JA MAASEUTU 
Mielipide 3  
Kaupungin tulee tavoitella elinvoimaista tulevaisuutta. Yleiskaavan tulee tarjota 
monipuolisia asumisvaihtoehtoja ja kyläasuminen on arvokas lisä monipuoliseen 
asumistarjontaan. Täydennysrakentaminen olemassa oleviin kyliin on olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöä. 
 
Mielipide 4  
Ruonan, Kaukolan, Kuolimaan, Kodiksamin ja Sukkalan kyläalueet tulisi merkitä 
kyläalueiksi. 
 
Mielipide 12 
Maankäytön tehokkuuden ja infran rakennus- & ylläpitokustannusten suhteen 
kaupunkirakenteen säteen tulisi olla 4km näillä väestön rakenne- ja kasvuennusteilla. 
Riskinä on kaupungin ja maaseudun muuttuminen yhdeksi esikaupungiksi. 
 
Mielipide 8  
Yleiskaavaan ei saa sisällyttää hyväksyttyyn maakuntakaavaan merkittyä OL4 uutta 
voimalinjaa vaan se on pidettävä maakuntakaavassa merkityllä paikalla Eurajoen kunnan 
puolella, eikä ottaa sitä oman kunnan alueelle haittaamaan maankäyttöä ja kaavoitusta. 
Keinotekoinen Lahdenkylä syö tarpeettomasti haja-asutusalueiden rakennuspaikkoja. 
Kaavaluonnoksessa Lahdenkylä kuuluu kokonaan taajama-alueeseen eikä puoliksi 
molempiin taajamaan ja haja-asutusalueeseen. 
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Mielipide 11 
Visiossa esitetty laatumaatalousalue ei ulotu entisen Rauman maalaiskunnan alueelle. 
Rauman kaupungin alueella tulee turvata maa- ja metsätilojen toimeentulo myös tällä 
alueella. URPO-rata toteutuessaan pirstoo useiden tilojen pelto- metsä- ja laidunalueita. 
Erityisesti aktiivi kotieläintilat tulee ottaa huomioon yleiskaavaa toteutettaessa. Suunnitellut 
ulkoilualueet yksityisille maa- ja metsätalousalueille heikentävät tilojen toimeentuloa. 
Maaseudun säilyminen elinvoimaisena tarkoittaa myös, ettei rakentamista rajoiteta liikaa ja 
turvataan rakennuskannan uudistuminen. 
 
Mielipide 13  
Yleiskaavalla pitää varmistaa, että OL4:n voimalinja kulkee maakuntakaavan mukaisesti 
Eurajoen kunnan puolella, sillä voimalinja varoalueineen aiheuttaa suurta haittaa kylien 
elinvoimaisuudelle ja vaikeuttaa rakentamista ja muuta maankäyttöä. 
 
Mielipide 14 
Kaupungin pohjoisosassa tulisi kaavamerkinnät V ja VR korvata maa- ja metsätalous-
valtaisen alueen merkinnöillä M tai MA koska virkistyskäyttö saattaa haitata alueen 
elinkeinotoimintaa ja Raumalla on jo olemassa erinomaiset viher- ja virkistysalueet. Uusille 
virkistysalueille ei ole tarvetta ja mikäli olisi, se tulisi suunnata saaristoon. 
 
Mielipide 15  
Kaavassa on ylimitoitettu ulkoilualueiden tarve. 
Liitteessä osoitetut tilat tulee osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Mielipide 16  
Haapasaaren alue tulisi osoittaa maa- ja metsätalous käyttöön, eikä retkeily- ja 
ulkoilualueeksi. 
 
Mielipide 17  
Kaavasta tulisi poistaa uusi Olkiluotoyhteys, joka halkoo Sorkankylässä arvokkaiksi 
todettuja perinnemaisemia. Tieyhteys on tarpeeton. 
 
Mielipide 18  
Yhtiö edellyttää, että yleiskaavoituksen yhteydessä turvataan yhtiön mahdollisuudet jatkaa 
toiminnan harjoittamista Unajan alueella sekä myös kehittää toimintaa esim. laajentamalla 
sijaitsevaa teollisuus/varastorakennusta. 
 
Mielipiteestä 29  
Alustavassa visiossa maatalous on huonosti esillä, tilani kohdalla ei ollenkaan. 
 
Mielipide 40  
Tie – ja ratavaraukset, joiden rakentaminen on aika epätodennäköistä, olisi poistettava 
kartoilta ja luonnoksista. Varaukset asettavat maanomistajat eriarvoiseen asemaan, kun 
ne osuvat vain muutamien maanomistajien omistamille alueille. Jos tällaiset osittain 
mahdottomat varaukset, joihin ei ole rahoitusta saatavilla miltään tasolta jäävät 
luonnokseen, niin ne on välittömästi poistettava kun niiden tarve poistuu, jos hankkeet, 
joita ne palvelevat todetaan tarpeettomaksi. Muussa tapauksessa täytyy maanomistajille 
korvata haitat täysimääräisenä heti kun kaava vahvistuu. Kylät, joiden alueelle nämä 
varaukset osuvat, joutuvat kärsimään suurta haittaa ja niiden rakennuspaikkojen 
sijoitteluun on kiinnitettävä suurta huomiota. 
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VASTINE HAJA-ASUTUSTA JA MAASEUTUA KOSKEVIIN MIELIPITEISIIN 
Yleiskaavan strategisena tavoitteena on väestön vähenemisen hidastaminen, - pysäyttäminen tai 
jopa kääntäminen kasvuun. Yleiskaavan mitoituksen perusteena ovat asuntokuntien koon 
muutokset, ikärakenteen muutokset ja asumisväljyyden kasvu. Yleiskaavassa on myös varauduttu 
reservimitoituksella väestömäärän vähenemisen hidastumiseen. 

 
Asemakaava-alueen ulkopuolelle on selvitysten perusteella mitoitettu noin 20% uudesta 
rakentamisesta, mikä tarkoittaa 165 uutta rakennuspaikkaa 2025 mennessä. Tämä mitoitus vastaa 
uudisrakentamisen määrää kyläalueilla viime vuosina. 
 
Yleiskaavan jatkosuunnittelussa määritetään kylävyöhykkeet ja niiden alustava mitoitus ja alueet 
joille tehdään tarkempi osayleiskaava. Näillä maisema- ja kyläosayleiskaavoilla määritetään 
tarkempi mitoitus ja rakennuspaikkojen sijainti. 
 
Kyläalueet (AT) osoitetaan yleiskaavakartalle Yhdyskuntarakenteen seuranta-aineiston 
kyläluokituksen mukaan siten, että vuoden 2009 luokituksessa kyliksi osoitetut alueet merkitään 
yleiskaavaan. Ruonan, Kaukolan ja Kuolimaan kylät on syytä merkitä yleiskaavakarttaan. 
 
YVA-menettelyssä tutkittavia voimajohtoreittejä ei vielä tässä vaiheessa merkitä visiokarttaan, 
mutta mikäli johtoreitit tarkentuvat yleiskaavatyön aikana, niiden merkitsemisestä päätetään 
yleiskaavan juridisessa vaiheessa. 
 
Yleiskaavassa tulee osoittaa pitkällekin tulevaisuuteen tähtääviä varauksia mm. tie- ja 
ratavaraukset.  
 
Lahden kyläalueen muodostamisen perusteena on ollut merellisen asuinympäristön teema ja 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Kyläalueen tarpeellisuutta tullaan 
käsittelemään juridisen vaiheen aikana.  
 
Olkiluodon tieyhteyden sijainti tarkentuu jatkosuunnittelussa. 
 
Yleiskaavan maa- ja metsätalousmerkintöjä tarkennetaan kaavan jatkosuunnittelussa. Alustavassa 
visiossa taajama-alueen läheisyydessä sijaitsevat alueet on osoitettu päämääräyksellä 
Virkistysalue (V) tai Retkeily- ja ulkoilualue (VR). Merkinnät eivät estä alueella harjoitettavaa maa- 
ja metsätaloutta, eikä näille ole alueille on tarkoitus perustaa uusia retkeilyalueita. 
 
Rakennemallivaiheessa käytössä ollut termi ”laatumaatalousalue” on alustavassa visiossa korvattu 
paremmin kuvaavalla päämääräyksellä Maa- ja metsätalousalue, jolla on maisemallisia arvoja. 
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UUDET ASUNALUEET  
Mielipiteet 5, 6, 7, 9, 10, 20, 21 ja 23 
Ikärakenteen muutoksesta johtuen lisärakentamisen tarve on ylimitoitettua. 
Merellisen Rauman imago tulee rakentaa kaavoittamalla Petäjäksen-Kompin alue 
veneilijöiden käyttöön ja sijoittaa asuminen sekä keskustaan että Fåfängaan ja Rauman 
pohjoisosaan. 
Uudesta Kompin alueesta tulee luopua ja kaavoittaa alue venetelakkatoimintaan, jota se jo 
palvelee. Kompin alueen toteuttaminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Suunnitelma 
edellyttäisi myös koko Petäjäksenlahden ruoppaamista. 
Leppäläntien eteläpuolella ja Kompintien länsipuolella oleva alue tulisi varata PLV alueeksi 
kuten sen viereinen alue. 
Petäjäksen pohjoisrannalla sijaitseva telakka-alue on nykyisessä asemakaavassa telakka-
aluetta LV1, yleiskaavaluonnoksessa viheraluetta V. Se pitäisi säilyttää PLV-alueena. 
Myös tämän alueen länsipuolella sijaitseva telakkakäytössä oleva alue tulisi osoittaa PLV-
alueeksi. 
 
Mielipide 19 
Uusi Kompin asuinalue on erinomainen ajatus. 
 
Mielipiteestä 25 
Uusi Kompin asuinalue on perusteltu ja hyvä lähtökohta, mutta vaikuttaa liian 
massiiviselta. Kanava on hyvä ratkaisu, kunhan veden virtaus varmistetaan. Uusi alue ei 
kuulu Kompin alueeseen ja se tulee nimetä esim. Pidesluodon suntiksi. Janssonin huvilan 
säilyminen on otettava kaavasuunnitelmassa huomioon. 
 
Mielipide 2  
Visiossa on loistavalla tavalla tuotu meri lähemmäs, ruoppaamalla vanhoja merenlahtia 
auki. 
 
Mielipide 22 
Vastustan Kappelinsalmen alueen merenrantaisen puistoalueen muuttamista 
asuntoalueeksi.  Kappelinsalmen aluetta tulisi kehittää puistona. 
 
VASTINE UUSIA ASUINALUEITA KOSKEVIIN MIELIPITEISIIN 
Yleiskaavan strategisena tavoitteena on väestön vähenemisen hidastaminen, - pysäyttäminen tai 
jopa kääntäminen kasvuun. Yleiskaavan mitoituksen perusteena ovat asuntokuntien koon 
muutokset, ikärakenteen muutokset ja asumisväljyyden kasvu. Yleiskaavassa on myös varauduttu 
reservimitoituksella väestömäärän vähenemisen hidastumiseen. 
 
Yleiskaavan alustavassa visiossa esitetty uusi Kompin ja Pidesluodon väliselle alueelle sijoittuva 
asuinalue on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Alustavissa suunnitelmissa myös veneilijöiden 
tilatarpeet on otettu huomioon ja esillä olleessa havainnekuvassa, joka on yksi esimerkki alueen 
tulevasta käytöstä, venepalvelujen aluetta oli kehitetty tulevaisuuden tarpeet huomioivaksi. 
Yleiskaavan jatkotyössä Pienvenesatamapalvelujen (PLV) aluetta tarkennetaan ja myös 
asuinalueen suunnittelu tarkentuu. 
 
Kappelinsalmeen esitetyn uuden asuinalueen toteuttamismahdollisuuksia selvitetään yleiskaavan 
jatkotyössä sekä aikanaan tarkemmassa kaavoituksessa. 
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SATAMA 
 
Mielipide 24 
Kannattaa sataman siirtämistä.  
Pohjoinen vaihtoehto on mahdottomuus, koska se tuhoaa Rauman saariston lopullisesti.  
 
Mielipide 25  
Yleiskaavaa laadittaessa tulisi luopua kaikista sataman pohjoisosaan kytkeytyvistä 
vaihtoehtoisista laajennusmahdollisuuksista Ulko-Petäjäs mukaan luettuna. Sataman 
laajennuksille ja myöhemmälle siirrolle voitaisiin varata (rakennemalli) vaihtoehtoon 2 
sisältyvät alueet. Liikenne kokonaisuudessaan olisi pyrittävä hoitamaan eteläisiä reittejä 
käyttäen. 
 
Rakennemallien vaihtoehto 2 mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan uuden sataman 
rakentamisen, siirtää liikenteen kaupungin eteläpuolelle, mikä avaa kaupungin 
kehittämiselle täysin uusia mahdollisuuksia, satama-alueen vapautuminen merkitsisi 
todellisen merellisen Rauman uudelleen syntymistä ja Rauma toimisi esimerkkinä 
arvokkaan luontokokonaisuuden ja sen kulttuuriarvojen säilyttämisessä tuleville 
sukupolville.  
 
Maanpään vaihtoehdot sallisi myös Järviluodon pohjoisosan säilyttämisen maisema-, 
melu- ym. suojana pohjoiselle asuinalueelle. 
 
Maanpään satamavaihtoehto merkitsee mahdollisuutta huippumodernin ja kaikilta 
ominaisuuksiltaan tehokkaan sataman rakentamiseen sekä mahdollisesti myös sataman 
koko toimintojen siirtämiseen. Ratkaisun on perustuttava perusteellisiin selvityksiin 
arvioihin ja laskelmiin. Liitteessä esitettyjä kustannusarvioita olisi tarpeen edelleen 
tarkentaa; Ulko-Petäjäksen kustannusten poisjättäminen ei ole perusteltua ja eri 
laajennussuuntien kustannukset tulisi selvittää. 
 
Sataman suunnittelutoimikunnan tulisi esitellä perusteltu ehdotuksensa yleisesti 
arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kuin sitä ryhdytään käsittelemään 
kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa. Myös kunnan jäseniä pitäisi kuulla. 
 
Sataman tulisi viipymättä käynnistää ELY-keskuksen kanssa neuvottelut siitä, että 
Maanpää voitaisiin ottaa lisätäydennyksenä mukaan juuri päätökseen saatuun YVA-
selvitykseen. 
 
Petäjäksen-Pidesluodon kulttuurihistoriallisesti arvokas alue ja sen virkistysarvot tulisi 
mainita selostuksessa. 
 
Mielipiteessä arvioidaan lisäksi selostuksen vaihtoehtovertailuja ja taloudellisia vertailuja. 
 
Yleiskaavan sataman kehittämisen päävaihtoehdoksi tulisi osoittaa Maanpään 3A- 
suunnitelma ja mahdolliseksi varavaihtoehdoksi Ve1:n eteläiset vaihtoehdot Hanskloppi ja 
Järviluoto. Missään tapauksessa yleiskaava ei saa johtaa lopputulokseen, jolla lopullisesti 
menetettäisiin mahdollisuus sataman täydelliseen siirtämiseen, jolloin samalla tuhoutuisi 
unelma todellisesta merellisestä Raumasta. 
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Mielipide 26  
Mielipiteessä käsitellään yleiskaava-aineistoa: visiokarttaa, selostusta ja selvityksiä. 
 
Rakennemallivaihtoehdot VE1 ja VE3 eivät anna mahdollisuutta sataman myöhempään 
siirtoon ja satamaliikenne kulkee yhä keskustan halki, jotka seikat eivät puolla näitä 
vaihtoehtoja. 
 
Ulko-Petäjäs puuttuu kaikista tarkasteluista. 
Lakarin logistiikkakeskus puuttuu kaikista tarkasteluista. 
 
Satamalaajennusvaihtoehdoista Maanpää-laajennus ja erityisesti sen 3A vaihtoehto 
vaihe1 kevennetty on kiistatta paras (perustelut mielipiteessä), minä vuoksi tämä 
vaihtoehto on sisällytettävä yleiskaavaselostukseen satamalaajennuksen ensisijaisena 
vaihtoehtona. 
 
 
VASTINE SATAMAA KOSKEVIIN MIELIPITEISIIN 
 
Jatkosuunnittelu etenee kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen 18.6.2012 mukaisesti: 
- kaikkien selvitettyjen vaihtoehtojen – Saukot, Ruuhiluoto, Järviluoto ja Hansklopp – 

toteuttaminen on selvityksessä käytettävissä olleiden tietojen perusteella mahdollista 
- kaikkien näiden kustannukset ovat vaiheittainkin toteutettuina erittäin merkittäviä, joten 

ensisijaisesti tulee eri toimenpitein pyrkiä kasvattamaan nykyisen sataman ml Ulko-Petäjäs, 
kapasiteettia ja tehokkuutta. Tästä tulee tehdä kehittämissuunnitelma, jonka osana tulee 
arvioida liikennemäärän kasvun vaikutuksia muuhun kaupunkirakenteeseen 

- Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalinjaukseen 
(liite 4). 
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MAANPÄÄ JA ETELÄINEN RATAYHTEYS 
 
Mielipide 27  
Rauman talousalue ei tule koskaan tarvitsemaan näin mittavia sataman laajennuksia. Jos 
kuvitellaan, että ”vanhan sataman” paikalle suunnitellaan asutusta, miksi 
satamalaajennusta ei tehdä järkevämmin ja tämä uusi asutus suunnitellaan 
Maanpäänniemeen meren rannalle. 
 
Mielipide 28  
Satamavaihtoehdot, ovat ylimitoitettuja ja aivan mahdottomia toteuttaa. Eteläinen rata- ja 
tievaihtoehto, kuuluu samaan toteutus levottomiin vaihtoehtoihin. Tällä toimenpiteellä 
suljetaan kaupungin eteläpuoli n. 550 ha järkevän maankäytön kannalta. 
 
Mielipide 29  
Alustavassa visio 2025 oleva rautatie- ja kumipyörävaraus on poistettava tarpeettomana. 
 
Mielipide 30  
Haja-asutusalueelle osoitettu rakennettava määrä on niin pieni, ettei vastaa edes alueen 
asutuksen säilymistä. 
Sataman siirtosuunnitelma on utopistinen ja estää teollisuus- ja asuinaluelaajennukset 
eteläisille merialueille. Maanpään satamavisio koko laajuudessaan sulkisi merisyvänteet, 
joista vesivirtaa Kortelan ja Unajan lahteen. 
Eteläinen ratavaihtoehto sekä kumipyöräyhteys aiheuttavat koko eteläisen varausalueen 
asukkaille paljon mielipahaa ja rakennustoimenpidekieltoja, vaikkei se koskaan toteutuisi. 
Koko eteläinen vaihtoehto satama – ja ratavaihtoehtoineen on hyvin hypoteettinen. 
 
Mielipide 31  
Mudaistenperän satamavaraus sekä rautatie- ja maantievaraus on poistettava visiosta. 
Maanpäänniemi on suosittu virkistysalue ja Mudaistenlahden kulttuuri- ja 
luonnonhistoriallinen maisema on säilytettävä. 
Vaadimme, että satama-alueen varausta on muutettava siten, että alueen eteläreuna 
alkaa teollisuusalueen lounaisnurkasta ja suuntaa kohti luodetta. Maantie- ja 
rautatievaraukset on poistettava. 
 
Mielipide 32  
Kaikista sataman eteläisen alueen tuhoamissuunnitelmista on luovuttava. Sen sijaan 
Maanpäähän saisi kauniin merellisen asuinalueen. 
Uhka sataman laajenemisesta etelään alentaa kiinteistömme arvoa. Toivon kaupungin 
lunastavan kotimme normaaliin markkinahintaan. 
 
Mielipide 33  
Rauman sataman eteläisistä vaihtoehdoista tulisi kokonaan luopua, koska aluevaraus tai 
sen uhka alentaa oleellisesti alueen kiinteistöjen arvoa. Päättäjillä on ainakin moraalinen 
velvollisuus lunastaa kiinteistöt sitä haluavilta päätöstä edeltävään hintatasoon. 
 
Mielipide 34  
Maanpään satamavaraus aiheuttaa kiinteistöjen arvon menetystä. Luonnontilaisten ja 
eteläisessä rantakaavassa suojeltujen, tuhansia vuosia vanhojen merenrantojen 
uhraaminen on järkyttävää. Mudaistenperän edustan merialueen pohja on teollisuuden 
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pahasti saastuttamaa. Tyrnnokka, Maanpäänniemen uloin osa on ainoa Rauman 
kaupungin eteläpuolella oleva vapaa ranta ja alueen virkistyskäyttö on merkittävää. 
Sataman laajennusvaihtoehdoista eteläiset vaihtoehdot ovat mereltä nähtynä järkyttäviä, 
luonnon rantaa ei enää näkyisi. 
 
Satama-aluevaraukset sekä niihin liittyvät maantie – ja rautatievaraukset on poistettava. 
 
Mielipide 35  
Jos satamaa pitää laajentaa, tehtäköön se nykyisestä alueesta merelle päin. 
Nykyistä satamaa on laajennettu ja uusittu, onko järkevää nämä kaikki tuhota muutaman 
”merenranta-asunnon” takia. Uusi Maanpään satama tuhoaa ainutlaatuisen virkistysalueen 
sekä laajan ranta-asutuksen. 
Jos satama välttämättä pitää siirtää, siirrettäköön se Rihniemen pohjoisrantaan, jolloin 
niillä säästyvillä väylänhoitokustannuksilla voisi tehdä pitkän palan rauta- ja maantietä. 
 
Mielipide 36  
Varaukset sataman siirrosta ja siihen liittyen rautatien rakentamisesta olisi poistettava 
yleiskaavan rakennemalleista tai käsiteltävä erittäin harkiten.  
 
Mielipide 37 
Satama-alueen rajan tulee kulkea nykyisen teollisuusalueen rajan kohdalla. Sen 
eteläpuolella olevat aluevaraukset sekä alueelle tehty maantie- ja rautatievaraukset on 
poistettava. 
Maanpään alue on tullut kaupungille testamentilla, jossa alue on määrätty 
virkistyskäyttöön. 
 
Mielipiteet 37, 38, 39 
Satama-alueen varausta on muutettava siten, että alueen eteläreuna alkaa 
teollisuusalueen lounaisnurkasta ja suuntaa siitä jyrkästi kohti luodetta. Maanpään alueen 
maantie- ja rautatievaraukset on poistettava. 
 
 
VASTINE MAANPÄÄTÄ JA ETELÄISTÄ RATAYHTEYTTÄ KOSKEVIIN MIELIPITEISIIN 
 
Jatkosuunnittelu etenee kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen 18.6.2012 mukaisesti. 

 
 
 
 
MUUT 
 
Mielipide 1  
Ehdotetaan kevyenliikenteen siltaa Kanalin ylitse virastotalon kohdalla. 
 
VASTINE 
Asia ratkaistaan asemakaavatasoisessa suunnittelussa. 


