Rauman strateginen yleiskaava - Visio 2025

TIIVISTELMÄ

1. VÄESTÖ
2. KAUPUNKIASUMINEN
3. KYLÄASUMINEN
4. SATAMA
5. ELINKEINOELÄMÄ JA KAUPPA
6. LIIKENNE
7. MATKAILU, VIRKISTYS JA LUONTO

1. VÄESTÖ

Visio 2025

Tilastoennusteet:
- väestömäärä vähenee n. 0,3 % / vuosi.
- yli 75-vuotiaiden osuus kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä (lisäys 3500)
- alle 24-vuotiaiden osuus pysyy melko vakiona.
- työikäisten 25 – 64 -vuotiaiden määrä vähenee n. 2800 hengellä 2040 mennessä.
- asuntokuntien koko pienennee
- asuntokuntien määrä kasvaa
- asumisväljyys kasvaa
Kaupungin strateginen tavoite:
-väestön vähenemisen hidastaminen, - pysäyttäminen tai jopa kääntäminen kasvuun.
Yleiskaavan tavoite:
- varautuminen asuntokuntien muutoksiin, tarvitaan uutta asuntomitoitusta.
- varautuminen väestömäärän vähenemisen hidastumiseen, reservimitoitus.
- uusia asuntoja n. 4500 asukkaalle + reservi n. 1500 asukkaalle.
- reservissä: väestöennusteen muutos, yksityiskohtaisen kaavoituksen haasteet.
Asumisen mitoituksen sijoittaminen:
- lähtökohta: oleva yhdyskuntarakenne, monipuolinen asuminen sekä kuntatalous.
- MRL edellyttää: VAT: tiivis yhdyskuntarakenne, ”2005 taso”
- kuntataloudellinen tarkastelu perustelee monipuolista nykyrakenteen säilyttämistä.
- sosiaali- ja terveyspuolen työvoiman määrä
- 80 % väestöstä 5 km säteellä asemakaava-alueella
- 20 % väestöstä 6-7 km säteellä kyläalueilla
Asumisen mitoitus lukuina:
- perusteet: asuntokunta, ikärakenne, monipuolisuus, oleva rakenne, poistuma
- kaupunkimaista asumista
- pientalomaista asumista
- kyläasumista
- lisäksi reservi

Lähteet:

2000 asukkaalle
2000 asukkaalle
400-500 asukkaalle

Väestö ja asuminen Raumalla (United Log/Manelius)
Kuntataloustarkastelu (A-Insinöörit Oy/Ahlqvist)
Asemakaava-alueiden ja asemakaavoittamattomien alueiden väestö 2003-2010 –
poistuma (kiinteistörekisteri, ruutuaineisto ja rakennusvalvonnan tilastot)

2. KAUPUNKIASUMINEN

Visio 2025

Suunnittelun lähtökohtana raumalaisten omat mielipiteet:
- yleiskaavan mielikuvavaiheen mielipiteet n 50 kpl.
- yleiskaavan rakennemallivaiheen mielipiteet 300 kpl.
- Rauman kaupungin kehittämisfoorumi n. 6000 vierailijaa.
- alustavan visiovaiheen mielipiteet 40 kpl
- mielipiteitä kerätään seuraavan kerran yleiskaavan luonnosvaiheen aikana

Mielipiteet painottuivat seuraavasti:
- merellinen urbaani ranta-asuminen ranta-aktiviteetteineen ja kävelyreitteineen
- rauma- henkinen asuminen (ei suuria betonikerrostaloja)
- puurakentaminen sekä moderni, että vanhan säilyttävä
- perinteiset pientalotontit, sekä pieniä että isoja tontteja, luonnon läheisyys
- urbaanit pientalot, jolloin perheasuminen myös keskustan tuntumassa mahdollista

Merellisiä uusia asunalueita:
- Komppi, kaupunkiasumista
- Kanaalinvarsi, kaupunkiasumista
- Kappelinsalmi, kaupunkiasumista
- Vanha Lahti, ranta-alueet, pientalopainotteinen
Perinteisiä luonnonläheisiä pientaloalueita:
- Vanha Lahti, keskialueet
- Kaaron täydennysalueet
- Äyhöjärven itäosat alueet
- Kallionikulan alueet
- Helistön pohjoisosa
Täydennysrakentaminen kaupunkialueella:
- Merirauman alueet
- Äyhönjärjen länsiosat
- Karinkenttä
- Kanaalin länsiranta
- Kanaalin itäranta
- Papinpelto
- Hopeamäki
- Kortelan eteläosa
- Lajo
Lähteet:

Mielipidekyselyt -visiovaihe 2010
alustavan visiovaiheen mielipiteet 2012

Rakennemallivaihtoehtojen mielipiteet 2011
Rauman kaupungin kehittämisfoorumi 2011

3. KYLÄASUMINEN

Visio 2025

Suunnittelun lähtökohtana raumalaisten omat mielipiteet, kyläyhdistyskysely 2010:
- kyläasuminen nousi esiin kaikissa kyselyissä.
- perinteet, kylämäisyys, isot tontit, tasapuolisuus ja rauhallisuus koettiin tärkeäksi
Väestö- ja kuntataloustarkastelu mitoittaa kyläasumista (”20 %: periaate”):
- mitoitus perustuu lähtökohtaisesti poistuman korvaamiseen uudella
- 165 uutta rakennuspaikkaa vuoteen 2025 mennessä
- tuleva mitoitus vastaa uudisrakentamisen määrää kyläalueilla viime vuosina
Yleiskaava tulee määrittämään kylävyöhykkeet ja niiden alustavan mitoituksen, kriteereinä:
- etäisyys asemakaava-alueesta
- rakentamisen paine (viime vuosien hakemukset)
- infra-verkostot: viemärit, kevytliikenne, valaistus
- olemassa olevat palvelut, esim. koulu
- eri kylien väliset luonne-erot
- maa- ja metsätalouselinkeinot
Kylien tarkempi mitoitus ja rakennuspaikkojen sijainti määritetään yleiskaavan rajaamissa
tulevissa ”kyläyleiskaavoissa”:
- maisema ja luonto
- kulttuuri- ja rakennusperintö
- tasapuolisuus (kantatilatarkastelu)
- liikenteen kehittämistarpeet
- pienteollisuuden tarpeet ja sovittaminen asutuksen kanssa
- koulukyytireitit
- kylämatkailu – ja majoituspalvelut
- virkistysreitit, hevosharrastusreitit
- kylän keskus ja sen toiminnot
- kylän luonne ja tulevaisuuskuva
- maa- ja metsätalouselinkeinot
Erityisalueet:
- Unaja, tiheä kylärakenne, eteläinen ”merellinen” -kylä (ve 3)
- Vanha-Lahti pohjoinen, uusi ”merellinen” -kylä (ve 3)

Lähteet:

Kyläkysely 2010
Rakennemallien mielipiteet 2011
alustavan visiovaiheen mielipiteet 2012

Kuntataloustarkastelu (A-Insinöörit/ Ahlqvist)

4. SATAMA

Visio 2025

Lähtökohdat:
- sataman toteutunut kehitys:” jatkuva kasvu”
- satama 2030 visio: varautuminen n. 100 ha satama-laajennukseen
- YVA, sataman laajeneminen
- maakuntakaava

Sataman laajeneminen yleiskaavan visiossa 2025:
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 UlkoPetäjäs, 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.

5. ELINKEINOELÄMÄ JA KAUPPA

Visio 2025

Lähtökohdat yleiskaavassa:
- aktiivinen kaupunki työllistää ja kehittyy: kaavareservin kasvattaminen.
- toimialojen monipuolisuus: alueet ja tontit eri tyyppisille toiminnoille.
- suuret ja pienet toimijat: eri kokoisia tontteja.
- pitkäkestoiset ja nopeat toimijat: laajenemisvarat, siirtyminen, tilapäisyys.
- houkuttelevuus, hyvät logistiset yhteydet: tonttien keskittäminen.

Yleiskaavan 2025 mitoitus perustuu tarkasteluun, joka ulottuu 2030 – 50 asti:
- Teollisuus, varastointi, logistiikka: Koillinen teollisuusalue n. 600 000 km2
- Pienteollisuus: Susivuori, Tiilivuori n. 100 000 km2
- Suurteollisuus: mitoitustarve ja liikenneyhteydet täsmennettävä juridisen vaiheen
aikana.
- Kauppa n. 50 000 km2 (maakuntakaava)
- Erikoistavara: Keskusta
- Päivittäistavara: Market- alue
- TIVA: Tilaa vaativa kaupan –alueet

Lähteet:

(merkittävästi kasvava)
(ei merkittävää kasvua)
(merkittävästi kasvava)

Palvelurakenneselvitys (United Log)
Kaupallinen selvitys 2011 Rauman yleiskaava (Santasalo Ky)
Liikenneselvitys – Rauman yleiskaava (A-Insinöörit Oy/Vehmas)

6. LIIKENNE

Visio 2025

Elinkeinoelämän tarvitsemat järjestelyt:
- eritaso Koillinen (maakuntakaavassa).
- yhteys Olkiluotoon (kuljetusliikenne).
- teollisuusrata liitos.
- ratapihavaraukset.
- eritaso, Lappi (maakuntakaavassa).
Kaupunkirakenteen edellyttämät järjestelyt:
- eritaso Koillinen (maakuntakaavassa.)
- koillisväylä, kehätiejärjestelmä.
- eritaso Varasvuori (maakuntakaava).
- eritaso kaakkoisväylä.
- kaakkoisväylä, kehätiejärjestelmä.
- yhteys Olkiluotoon (työpaikkaliikenne).
- eritaso Unaja (maakuntakaava)
Sataman edellyttämät järjestelmät:
- pohjoinen rataparannus, -turvallisuus ja rata- ja kumipyöräsillat.
- ratapihat
Joukkoliikenteen järjestelyt:
- uusi matkakeskus sijoittuu ”Kanaalin Länsirannan” alueelle.
- paikallisliikenne; ”ruusuke” max. 30 min. kierros (asutus painottuu).
- pitkänmatkan liikenne, tavoittaa suuret kaupungit.
- seutu- ja koulukuljetusreitit (kyläkaavoitus).
- palveluliikennejärjestelmä 5 km säteellä, suhde yleiskaavan mitoitukseen.
Kevyenliikenteen järjestelyt:
- kevyenliikenteen laatukäytävät: Lappi, Kodisjoki ja kyläalueet
- kaupunkialueen täydentävät kevyenliikenteen järjestelyt
Tulevaisuuden varaukset:
- Urporata -väylä tulevaisuuden infratarpeisiin (maakuntakaavassa)

Lähteet:
Liikenneselvitys – Rauman yleiskaava (A-Insinöörit Oy/Vehmas)
Yleiskaava- kevyt liikenne (A-Insinöörit Oy- Eriksson Arkkitehdit Oy)
Yleiskaava – joukkoliikenne 2025 (A-Insinöörit Oy -Eriksson Arkkitehdit Oy)

7. MATKAILU, VIRKISTYS JA LUONTO

Visio 2025

Matkailu ja kulttuuri:
- Vanha Rauma, Sammallahdenmäki, Selkämeren kansallispuisto –kokonaisuus,
joiden käytettävyyttä ja keskinäistä saavutettavuutta pitää kehittää (reitit).
- taidenäyttely ja kulttuuritapahtumat turvataan tulevissa asemakaavoissa.
(museohanke)
- vierasvene- ja rantatoiminnat: Poroholma, Fåfänga, Kuuskajaskari, Komppi –
kokonaisuus, joiden profiilit, käytettävyys ja saavutettavuutta pitää kehittää (reitit
keskustan ja rannan välillä).
- kylämatkailu – ja majoituspalvelut, retkeilyreitit (esim. Unaja, 7-järven reitti,
Sorkka, Lappi ja pohjoinen saaristo -reitti).

Virkistys, maisema ja luonto:
- Lähdepellon, Äijänsuon ja Otan alueen liikunta-alueet profiloidaan tulevissa
liikuntapaikkatarkastelussa ja asemakaavoissa.
- hevosharrastusreitit tutkitaan tulevissa maisema- ja kyläosayleiskaavoissa.
- yleiskaavatasoinen puisto- ja viheraluetarkastelu tullaan aloittamaan 2013 aikana.
- puistojen ja lähiliikuntapaikkojen mitoitus ja sijainti.
- muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja verkoston.
- ranta-alueet ja rantojen suuntaiset yhteydet erityistarkastelussa.
- verkoston kiinnittäminen liikunta-, luonto-, maisema-, veneily-,
kulttuuri- ja matkailutoimintoihin.
Vapaa-ajan asuminen:
- keskeiset loma-asumisen alueet ovat pääosin osayleiskaavoitettu, vielä
kaavoittamattomat alueet ohjelmoidaan lähivuosille, kuten Otanmaa – Haapasaari.

Lähteet:

Palvelurakenneselvitys (United Log)
Luontoraportti (A-Insinöörit Oy, Eriksson Arkkitehdit Oy)
Maisemaselvitys (A-Insinöörit Oy, Eriksson Arkkitehdit Oy)

