
Rauman kaupunki  
     
Asemakaavan muutos     AK 01-101 
Kairakatu 1 
 
• Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 23.8.2017 päivättyä asema-

kaavakarttaa. 
• Tavoitteena on kehittää aluetta vähittäiskaupan suuryksikön ja paljon tilaa vaativan erikoistava-

rakaupan alueena. 
 

 
Kaava-alueen sijainti 
 
Asemakaavan muutos koskee: 
Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelista 116.  
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osa korttelista 116. 
 
Sitova tonttijako: 
1-116-10 ja 1-116-11 
 
Kaavan laatija: 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS  
Kaavoitusarkkitehti Outi Virola 
Kanalinranta 3 
26100 Rauma 
Puh. 02 834 3672 
 
Vireilletulo: kaavoituskatsaus 2017 
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto

______________________________________________________________________________

AK 01-101   



 
 

Sisällysluettelo: 
 
Tiivistelmä .................................................................................................................................................... 2 
1 Lähtökohdat........................................................................................................................................... 3 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ................................................................................................... 3 
1.1.1 Alueen yleiskuvaus ..................................................................................................................... 3 
1.1.2 Luonnonympäristö ...................................................................................................................... 3 
1.1.3 Rakennettu ympäristö ................................................................................................................. 4 
1.1.4 Maanomistus .............................................................................................................................. 5 
1.2 Suunnittelutilanne ........................................................................................................................... 6 
1.2.1 Maakuntakaava .......................................................................................................................... 6 
1.2.2 Yleiskaava .................................................................................................................................. 9 
1.2.3 Keskustan osayleiskaava .......................................................................................................... 10 
1.2.4 Asemakaava ............................................................................................................................. 11 
1.2.5 Rakennusjärjestys ..................................................................................................................... 12 
1.3 Pohjakartta ................................................................................................................................... 12 
1.4 Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset........................................................................................ 12 

2 Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehdot ............................................................................. 13 
2.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ....................................................................................... 13 
2.2 Kaupalliset selvitykset .................................................................................................................. 13 

3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet ..................................................................................................... 14 
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve .................................................................................................. 14 
3.2 Suunnittelun vaiheet ..................................................................................................................... 14 
3.2.1 Aloitus ....................................................................................................................................... 14 
3.2.2 Asemakaavaluonnos ................................................................................................................. 14 
3.2.3 Asemakaavaehdotus ................................................................................................................ 15 
3.2.4 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö ................................................ 15 

4 Asemakaavan kuvaus ......................................................................................................................... 16 
4.1 Kaavan rakenne ........................................................................................................................... 16 
4.2 Korttelialueet ja mitoitus ............................................................................................................... 16 
4.3 Kaavamerkinnät ja määräykset .................................................................................................... 16 

5 Nimistö ................................................................................................................................................ 19 
6 Kaavan vaikutukset ............................................................................................................................. 20 
7 Asemakaavan toteutus ........................................................................................................................ 22 

7.1 Asemakaavan toteutus ................................................................................................................. 22 
 
 
 
 
Liiteasiakirjat:  

1. Tilastolomake 
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3. Lausunnot ja vastineet 
4. Havainnekuva 
5. Poistuva asemakaava 
6. Asemakaavakartta 

 
Muut asemakaavaan liittyvät asiakirjat: 

1. Fere Centerin asemakaava-alueen luontoselvitys, Siivonen 2006 
2. Rauman Fere Centerin luontoselvitys 2017, Ahlman S., Ahlman Group Oy 
3. Rauman tilaa vaativan kaupan alue- Kaupallinen selvitys. Santasalo 2012 
4. Rauman tilaa vaativan kaupan alue- Kaupallisen selvityksen päivitys. WSP Finland Oy 2014 
5. Kairakatu-Metallite asemakaavamuutos –hulevesisuunnitelma, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016 
6. Tiva-alueen maisemaselvitys, WSP Finland Oy 2012 

 1                                                             AK 01-101 
 
  



 
 

 

Tiivistelmä 
 
Kaava-alueen sijainti ja luonne 
Suunnittelualue on pinta-alaltaan 50 656m2 ja se sijaitsee Rauman keskustan reuna-alueella, 
market-alueen itäpuolella, alle kilometrin etäisyydellä torilta koilliseen. 
 
Suunnittelualue rajoittuu valtatie 12 ja Kairakadun väliselle alueelle ja sillä sijaitsee Fere Cen-
terin paljon tilaa vaativan kaupan alue huonekalukauppoineen.  

 
Asemakaavan tavoitteet 
Kiinteistönomistaja on hakenut asemakaavaan muutosta vähittäiskaupan suuryksikön sijoit-
tamiseksi alueelle. Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut. 
 
Sekä maakuntakaavassa että osayleiskaavassa alue on osoitettu alueeksi, jolle voi sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikön. 
 
Kaavaprosessin vaiheet 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaavamuutokseen 
ryhtymisestä 30.1.2017 8§. Kiinteistönomistaja on tehnyt Rauman kaupungin kanssa kaavan-
laatimissopimuksen. 
 
Kaava tuli vireille Kaavoituskatsauksessa 2017, joka jaettiin jokaiseen talouteen 31.3.2017. 
Vireilletulosta kuulutettiin 5.4.2017. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 29.3.2017 ja se postitettiin suunnittelu-
alueen maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajille sekä eri 
viranomaisille. 
 
Asemakaavan muutosluonnos (AK 01-101) oli nähtävillä 24.4.-10.5.2017. 
Asemakaavamuutoksesta jätettiin luonnosvaiheessa yksi mielipide. 
 
Kaavaluonnoksesta pyydettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyt lausunnot ja 
kommentit.   
 
Asemakaavan muutosehdotus (AK 01-101) oli nähtävillä 7.9.-9.10.2017. 
Asemakaavamuutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 
 
 
Asemakaava 
Asemakaavassa alue on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön ja paljon tilaa vaativan erikois-
tavarakaupan alueeksi. 
 
 
Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan toteutus alkaa kaavan tultua lainvoimaiseksi. 
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1 Lähtökohdat 
 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan 50 656m2 ja se sijaitsee Rauman keskustan reuna-alueella, 
market-alueen itäpuolella, alle kilometrin etäisyydellä torilta koilliseen. 
 
Suunnittelualue rajoittuu valtatie 12 ja Kairakadun väliselle alueelle ja sillä sijaitsee Fere Cen-
terin paljon tilaa vaativan kaupan alue huonekalukauppoineen. Lähiympäristössä sijaitsee 
kaupallisia palveluja, mm. laajan tavaravalikoiman kauppa Tokmanni, autokauppaa sekä 
Rauman Energia Oy:n toimisto ja muuntamoalue. Valtatien eteläpuolella on laaja sairaala-
alue, joka on kehittymässä palvelujen ja erilaisen asumisen alueeksi. 
 

1.1.2 Luonnonympäristö 
 
Alueella on vain vähän luonnonympäristöä, sillä kyseessä on osittain rakentamaton liikera-
kennusten alue.  
 
Alueella tehtiin luontoselvitykset vuonna 2017 ja 2006: 
Ahlman S.: Rauman Fere Centerin luontoselvitys 2017, Ahlman Group Oy 
Siivonen O.: Fere Centerin asemakaava-alueen luontoselvitys, Siivonen 2006 
 
Luontoselvityksen (2006) mukaan linnuston pari- ja lajimäärät ovat vähäisiä ja kasvilajisto on 
seudulle tavanomaista lajistoa. Alueelta ei löytynyt mitään maankäyttöä rajoittavia luontoarvo-
ja. 
 
Huhtikuun alkupuolen ja elokuun alun välisenä aikana 2017 toteutettiin pesimälinnusto-, liito-
orava-, lepakko- ja kasvillisuusselvitys (Ahlman Group Oy): 
 

Tutkimusalue on kasvillisuudeltaan pääosin tavanomaista kangasmetsien kasvil-
lisuutta, mutta asfalttitien molemmin puolin on varsin sekavaa lajistoa, kuten val-
komesikkää, nurmimailasta, kyläkarhiaista ja muita kulttuurilajeja. Kulttuurivaiku-
tusta on osittain myös kangasmetsien puolella, mikä näkyy muun muassa heinit-
tymisenä.  
  
FereCenterin tutkimusalueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, eikä so-
veliasta elinympäristöä ole alueella mainittavasti. Lajin esiintymistä ei näin ollen 
tarvitse huomioida asemakaavoituksessa. 
 
FereCenterin pesimälinnusto on hyvin tavanomaista, mutta tiheys on tyypillistä 
korkeampi; noin 350 paria neliökilometriä kohden. Tiheyteen vaikuttaa ns. reu-
navaikutus, jonka seurauksena erilaisten elinympäristöjen lajit kohtaavat pienellä 
alueella. Hyvin pienien alojen tiheyslaskelmat antavat kuitenkin usein virheelli-
sen lukeman, sillä sattuman osuus on hyvin suuri. Kokonaisuudessaan Fere-
Centerin tutkimusalueella ei ole sellaisia linnustollisia arvoja, jotka vaikuttavat 
alueen maankäytön suunnitteluun, sillä huomionarvioisia lajeja ei havaittu lain-
kaan. 
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FereCenterin alue on elinympäristöiltään melko yksipuolinen, mutta kulttuurivai-
kutuksen myötä lajistoa on melko runsaasti. Rajaukselta löydettiin 106 putkilo-
kasvia, mikä on suuri lukema pinta-alaan nähden. Havaituista putkilokasveista 
yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen uhanalaisuusluokitukseen. 
Alueella ei myöskään ole arvokkaita tai muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, 
joten maankäytölle ei ole rajoituksia tai esteitä. 
 
FereCenterin selvitysalueella ei havaittu lainkaan lepakoita inventointien aikana. 
Kyseessä on eristyksissä oleva metsäsaareke teollisuus- ja kaupparakennusten 
alueella. Lisäksi puuston ikärakenne on pääosin hyvin nuorta, mikä vähentää 
alueen lepakkopotentiaalia. Lepakkoselvityksen perusteella alueella ei ole erityi-
siä lepakkoarvoja, jotka vaikuttavat alueen maankäyttöön 
 

Maisemarakenne 
Alue sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävässä paikassa, valtatien varressa, keskustan lä-
heisyydessä. Harvaan rakennettu alue laajoine pysäköinti- ja varastoalueineen ei kuitenkaan 
muodosta luontevaa jatkumoa Rauman kaupunkirakenteeseen. 
 
Alueella on tehty maisemaselvitys osana laajempaa kokonaisuutta vuonna 2012 (Tiva-alueen 
maisemaselvitys, WSP Finland Oy). 
               
Kaava-alueella sijaitsevat kasvillisuusvyöhykkeet todetaan maisemaselvityksessä maisemalli-
sesti tärkeiksi. 
 

 
Vesistö ja vesitalous 
Kaava-alue kuuluu laajaan valuma-alueeseen. Valuma-alue on hyvin pitkälti rakennettua ym-
päristöä, mikä sisältää huomattavan määrän vettä läpäisemätöntä asfaltti- ja kattopintaa. Tä-
mä aiheuttaa jo nykyisellään haasteita alueen hulevesijärjestelmälle. 
 
Uusi rakentaminen ja piha-alueiden päällystäminen lisäävät painetta nykyisessä hulevesijär-
jestelmässä. Suunnittelualueella hulevesien hallinta tuleekin hoitaa tontti- ja korttelikohtaisesti. 
Hulevesien laadun hallinta tulee lisäksi tehdä mahdollisimman lähellä hulevesien syntypaik-
kaa, jolloin vesimäärät ovat vielä suhteellisen pieniä ja hallintajärjestelmät voivat olla pieni-
muotoisia. 
 
 

1.1.3 Rakennettu ympäristö  
 

Kulttuuriympäristö 
Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/63) tar-
koittamia tai rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  Kaava-alue ei myöskään sijoitu min-
kään arvokkaan kulttuuriympäristön läheisyyteen. 
 
Rakennukset 
Suunnittelualueella sijaitsevat seuraavat rakennukset: 
Liike- ja tavaratalo (Asko, Isku, Sotka)  rakennettu 1972 5 006k-m2 
Teollisuus- ja pienteollisuustalo (toimistotilaa) 1973  1 780k-m2 
Liike- ja tavaratalo (Konttoripalvelu)  1985  1 254k-m2 
Kauppavarastot   1984  1 057k-m2 

 
Liikenne 
Alue sijoittuu valtatien 12 varrelle, mutta valtatielle ei ole suoraa tonttiliittymää, vaan alueelle 
kuljetaan Kairakadun kautta. 
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Tekninen huolto 
Kaava-alueen poikki kulkee pohjois-etelä suunnassa sekä eteläreunaa pitkin johtorasite säh-
kö- ja lämpöjohtojen sijoittamista varten. 
 

 

1.1.4 Maanomistus 
 
Kaavamuutosalue on Kiinteistö Oy Fere Centerin omistuksessa. 
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1.2 Suunnittelutilanne  

1.2.1 Maakuntakaava 
 
 

 
Satakunnan maakuntakaava 

 
Satakunnan maakuntakaava 
Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu 30.11.2011 ja se on saanut lainvoiman 13.3.2013 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Kaava-aluetta koskevat seuraavat merkinnät ja 
määräykset: 
KM1 Merkinnällä osoitetaan keskustatoimintojen ulkopuoliset vähittäiskaupan suuryk-

siköille varatut alueet, joiden päivittäistavaran myyntipinta-alan tulee olla alle 
2000k-m2. 
Suunnittelumääräys: 
Vähittäiskaupan suuryksikön mitoituksessa ja tarkemmassa sijoittumissuunnitte-
lussa sekä ajoituksessa on otettava huomioon seudun palvelurakenteen tasa-
painoinen kehittäminen siten, ettei vähittäiskaupan suuryksikkö aiheuta palvelu-
tarjonnassa alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen vai-
kuttavia merkittäviä heikennyksiä. Jos ei selvitysten perusteella erityisesti muuta 
osoiteta, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö on Porissa ai-
nakin yli 5000 k-m2 ja muualla Satakunnassa ainakin yli 3000 k-m2. 
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Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perus-
teella. KM1 alueelle suunniteltavan hankkeen ajoitus on suhteutettava ostovoi-
man kasvuun ja vaikutukset on arvioitava erityisesti Vanhan Rauman palvelutar-
jonnalle. 

 
 
kk Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia kos-
kevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan 
niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudul-
lisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. 
 
Suunnittelumääräys: 
Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä ole-
massa olevienkeskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla 
viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudel-
lisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta 
sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeo-
logiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkit-
tävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.  
Kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista 
yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla. 

 
mv2 Matkailun kehittämisvyöhyke  

Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittäviä matkailun kehit-
tämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maise-
mamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. 
 
Suunnittelumääräys 
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämi-
seen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yh-
teensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin 
elinkeinoihin ja asutukseen. 
Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta 
kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden 
ominaispiirteiden säilyttäminen. 

 
sv-1 Suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitok-
sen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). 
 
Suunnittelumääräys 
Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaaral-
listen kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja 
alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa 
riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelas-
tusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoima-
tuotannon alueet sekä niihin liittyvä energiahuolto. Ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014 Sa-
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takunnan vaihemaakuntakaavan 1. Vahvistamispäätöksen yhteydessä ympäristöministeriö 
hylkäsi kaavasta tehdyt viisi valitusta. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sai lainvoiman 
6.5.2016 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 
Rauman kaupungin alueelle ei ole osoitettu tuulivoimatuotannon alueita. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan laatiminen on vireillä. Satakunnan vaihemaakuntakaavas-
sa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja au-
rinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkis-
tyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Kaavaprosessi on aloi-
tus- ja tavoitevaiheen jälkeen edennyt valmisteluvaiheeseen. 
 

 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 luonnos 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2, valmisteluaineisto oli nähtävillä 1.2.-3.3.2017. Luon-
noksessa on seuraavat aluetta koskevat määräykset: 
 
KM-1 Merkinnällä osoitetaan keskustatoimintojen alueen ulkopuoliset vähittäiskaupan merki-
tykseltään seudulliselle suuryksiköille varatut alueet, joiden päivittäistavaran myyntipinta-alan 
tulee olla alle 2000 k-m2. 
 

Suunnittelumääräys 
Vähittäiskaupan suuryksikön mitoituksessa ja tarkemmassa sijoittumissuunnitte-
lussa sekä ajoituksessa on otettava huomioon seudun palvelurakenteen tasa-
painoinen kehittäminen siten, ettei vähittäiskaupan suuryksikkö aiheuta palvelu-
tarjonnassa alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen vai-
kuttavia merkittäviä heikennyksiä. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta 
osoiteta, merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja 
on Satakunnassa kaikkien kaupan laatujen osalta 3000 k-m2 lukuun ottamatta 
seuraavia: 
Päivittäis- ja erikoiskaupassa alaraja on Porin ja Rauman keskustaajamien alu-
eilla 5000 k-m2, tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa alaraja on Porin ja Rau-
man keskustaajamien alueilla 10 000 k-m2 sekä Euran, Harjavallan, Huittisten, 
Kankaanpään, Kokemäen ja Ulvilan keskustajamien alueilla 5000 k-m2. Päivit-
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täistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella. 
KM1 alueelle suunniteltavan hankkeen ajoitus on suhteutettava ostovoiman kas-
vuun ja vaikutukset on arvioitava erityisesti Vanhan Rauman palvelutarjonnalle. 

 
Kaava-alue sijoittuu myös tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeelle. Merkinnällä osoite-
taan kaupallisia vyöhykkeitä, joilla on tai jonne voi sijoittua tilaa vaativan erikoistavarakaupan 
seudullisesti merkittäviä yksiköitä tai kaupan yksiköitä, jotka eivät muutoin sovellu keskusta-
toimintojen alueelle. Kaupan tulee olla asiointitiheydeltään vähäistä. 

 
Suunnittelumääräys 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja tarkempi sijoittuminen on suunnitel-
tava siten, ettei niillä yksin tai yhdessä muiden vyöhykkeiden hankkeiden kanssa 
ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta- alueiden kaupallisiin palveluihin 
tai niiden kehittämiseen. Suuryksiköiden toteutumisen ajoitus tulee yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja liikennejärjestel-
mien toteuttamiseen. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, 
merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on Sata-
kunnassa kaikkien kaupan laatujen osalta 3000 k-m2 lukuun ottamatta seuraa-
via: 
Tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa merkitykseltään seudullisen yksikön ala-
raja on Porin ja Rauman keskustaajamien alueilla 10 000 k-m2 sekä Euran, Har-
javallan, Huittisten, Kankaanpään, Kokemäen ja Ulvilan keskustaajamien alueilla 
5000 k-m2. 

 

1.2.2 Yleiskaava 
 

Kaava-alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava, 
jonka mukaan alue on Palvelujen ja hallinnon aluetta (P). 
 

 
Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003 
 
Yleiskaava 2025 
Rauman yleiskaava 2025 on luonnosvaiheessa. Luonnos oli nähtävillä kesällä 2016. 
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Yleiskaavaluonnoksessa kaava-alue on osoitettu merkinnällä KM4: 
Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. 
suuryksikkö ei saa olla päivittäistavarakauppaa. Alueella saa olla päivittäistava-
rakauppaa enintään 400k-m2. 
 

Suunnittelualue sijoittuu myös Vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 
suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke) sv1: 

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaaral-
listen kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja 
alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa 
riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelas-
tusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

 
 

 
Rauman yleiskaava 2025 luonnos 

1.2.3 Keskustan osayleiskaava 
 

 
Rauman keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus 
 
Rauman keskustan osayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa (hyväksytty 2.3.2015) 
alue on osoitettu merkinnällä KM3: 

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alu-
eelle saa sijoittaa yhden enintään 5 000m2 suuruisen vähittäiskaupan suuryksi-
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kön. Alueelle saa sijoittaa enintään 400m2 päivittäistavarakauppaa. Alueelle ei 
saa sijoittaa suuryksikön lisäksi keskustahakuista erikoistavarakauppaa. Alueelle 
saa sijoittaa myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskauppaa ja sen 
suuryksiköitä sekä palvelun tiloja. 

 
 

1.2.4 Asemakaava 
                      

 
Ote ajantasakaavasta 
 
Alueella on voimassa 22.3.1977 vahvistettu asemakaava AK 135. Asemakaavassa tontin 
päämääräyksenä on AL17: 

Liikerakennusten korttelialue. Tontille saa lisäksi rakentaa motellitoimintaa pal-
velevia rakennuksia, moottoriajoneuvojen huoltoaseman ja korjaamon ja henki-
lökunnan asuinhuoneistoja. Tontilla on varattava yhtenäistä ja muodoltaan tar-
koituksenmukaista leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10m2 asuinhuoneistoa kohti. 
Tontilla tulee olla yksi autopaikka jokaista liike- ja toimistotilojen 50 kerrosalan 
neliömetriä kohti, yksi autopaikka jokaista motellihuonetta kohti, viisi autopaikkaa 
kutakin auton pesu- tai muuta huoltopaikkaa kohti sekä yksi autopaikka jokaista 
asuinhuoneistoa kohti. 
 
Tehokkuusluku on e=0.5, joten tontin rakennusoikeus on noin 24 328k-m2 ja ton-
tille sallitaan enintään kaksikerroksiset rakennukset. 
 
Tontille on osoitettu Luonnonvaraisessa tilassa säilytettävä tontin osa lr2. Alueel-
le saa kuitenkin rakentaa motellin majoitustiloja sekä henkilökunnan asuinhuo-
neistoja niin että rakentamiseen käytetään enintään 15% tämän alueen pinta-
alasta. 
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Asemakaavassa on osoitettu lisäksi kulkuyhteys l9. Tontin poikki kulkee 5 metriä 
leveä rasiteoikeus sähkö- ja lämpöjohtojen sijoittamista varten. 
 

 
 Hakemistokartta 

1.2.5 Rakennusjärjestys 
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, voimaan-
tulopäivä oli 3.4.2009. 
 

1.3 Pohjakartta 
 
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-toimi ja se 
täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun suosituksen JHS 185 
2.5.2014 vaatimukset. 

 

1.4 Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin kaavan luonnosvaiheen jälkeen muutoksia (230/2017). 
Muutokset tulivat voimaan 1.5.2017. Muutokset koskivat mm. vähittäiskaupan suuryksikköjä 
koskevia pykäliä. Kaupan kokoa ja laatua koskevien määräysten antamiseen liittyvä pykälä 
kumottiin. Säännöksen kumoamisesta huolimatta voivat asemakaavan sisältövaatimukset kui-
tenkin edelleen edellyttää, että asemakaavassa tarkastellaan myös kaupan laatuun ja kokoon 
liittyviä kysymyksiä. 
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2 Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehdot 
 

2.1  Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää aluetta maakuntakaavan ja osayleiskaavan tavoit-
teiden mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikön alueena sekä paljon tilaa vaativan erikoistava-
ran kaupan alueena. Samalla pyritään kehittämään vajaasti rakentunutta aluetta siten, että se 
sopii kaupunkikuvallisesti paikkaansa. 
 

2.2  Kaupalliset selvitykset 
 
Alueella on tehty kaupallisia selvityksiä vuonna 2012 ja 2014. Selvitykset pohjautuvat Yleis-
kaava 2025 kaupallisiin selvityksiin. 
 
Kairakadun alkuosassa on tilaa vaativaa kauppaa eli lähinnä huonekalu- ja kodintekniikka-
kauppaa. Lisäksi alueella on laajantavaravalikoiman myymälä. Yhteensä liiketilaa on noin 
10.000 k-m2. Liikkeet ovat keskimäärin noin 1500 kerrosneliömetrin suuruisia, pinta-ala vaih-
telee noin 600 - 2500 kerrosneliömetrin välillä. Alueella on kaupallisten palveluiden lisäksi 
myös toimistotilaa ja muuta hallitilaa. 
 
Kairakatu –Metallitien alueen mitoitus vaihtelee selvityksen vaihtoehdoissa 13.500 -18.500k-
m2 välillä. Kairakadun alku- ja keskiosa ovat kaupan kehittämisen kannalta ensisijaisia kau-
pan alueita. Kairakadun alku- ja keskiosaa kehitetään pääosin korkeatasoisena liikekeskus-
maisena tilaa vaativan kaupan alueena. 
 
Kaupallisten selvitysten perusteella Kairakadun alku- ja keskiosan liiketilatarve on yhteensä 
noin 10 000k-m2, josta 3 000k-m2 on erikoiskauppaa, ravintoloita ja palveluita ja loput 7 000k-
m2 paljon tilaa vaativaa kauppaa ml. autokauppaa. Päivittäistavarakauppaa koko Kairakatu-
Metallitie -alueelle on selvityksessä mitoitettu 500k-m2 ja se on tarkoitettu esim. liikennease-
man yhteyteen sijoitettavalle päivittäistavarakaupalle. 
 
Osa erikoiskaupasta voi toteutua sellaisissa laajantavaravalikoiman myymälöissä, joiden 
tuotevalikoiman pääpaino on tilaa vaativassa kaupassa. Suuryksikköalueella muu erikois-
kauppa voi olla hypermarketin yhteydessä olevaa käyttötavaraa. Muotikaupan erikoisliikkeitä 
ei hypermarkettien yhteyteen ole hyvä sijoittaa. Alueelle ei myöskään suositella sijoitettavan 
sellaisia urheiluliikkeitä, joissa painopiste on urheilumuotikaupassa. Muotikaupan ensisijainen 
sijaintipaikka on keskusta. 
 
Mitoitusvaihtoehdoissa tilaa vaativan kaupan mitoitus on laskennallista liiketilan lisätarvetta 
suurempi. Mitoitus voi olla suurempi, koska alueelle suunnataan pääosin tilaa vaativaa kaup-
paa. Tilaa vaativa kauppa ei kilpaile keskustakaupan kanssa eikä näin ollen vaikuta haitalli-
sesti keskustan kehittämiseen. Tilaa vaativa kauppa sijoittuu omille alueilleen eikä ylimitoitus 
vaikuta haitallisesti kaupan palveluverkkoon. 
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3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet  

3.1  Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Fere Center Oy haki 17.1.2017 päivätyllä hakemuksella asemakaavamuutosta kiinteistölle 
684-1-116-9. Neuvottelussa 17.1.2017 kiinteistöosakeyhtiön edustajat esittivät uuden vähit-
täiskaupan suuryksikön sijoittamista alueelle. 
 

3.2  Suunnittelun vaiheet 

3.2.1 Aloitus 
 

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavamuutokseen ryh-
tymisestä 30.1.2017 (KVJ 8§).  
 
Hankkeesta on laadittu sopimus asemakaavamuutokseen ryhtymisestä ja se on allekirjoitettu 
7.3.2017. 
 
Kaava tuli vireille Kaavoituskatsauksessa 2017, joka jaettiin jokaiseen talouteen 31.3.2017. 
Vireilletulosta kuulutettiin 5.4.2017. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 29.3.2017 ja se postitettiin suunnittelu-
alueen maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajille sekä eri 
viranomaisille. 
 

3.2.2 Asemakaavaluonnos 
 

Kaavoitusjaosto hyväksyi kaavaluonnoksen kokouksessaan 4.4.2017 
 
Kairakatu 1 asemakaavan muutosluonnos (AK 01-101) oli nähtävillä 24.4.-10.5.2017 Rauman 
kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa.  
 
Kaavaluonnoksesta saatiin yksi mielipide. Mielipiteessä vastustettiin Asunto-osakeyhtiö Kaira-
katu 3 tontin länsipuolelle kaavassa osoitettua pysäköintialuetta ja ilmaistiin huoli Kairakadun 
ja Hakunintien risteyksen toimivuudesta. Mielipide sekä vastine ovat liitteenä. 
 
Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin 31.5.2017 mennessä seuraavat lausunnot: 
- Tekninen lautakunta 
- Ympäristölautakunta 
- Terveydensuojeluviranomainen 
- Varsinais-Suomen ELY-keskus 
- Satakuntaliitto 
Lisäksi pyydettiin pelastusviranomaisen/aluepalopäällikön sekä Rauman Energian kommentit. 
 
Lausunnot, kooste saaduista lausunnoista sekä vastineet ovat liitteenä. 
 
Lausuntojen sekä mielipiteen perusteella asemakaavaan tehtiin seuraavat tarkennukset: 

- Selostukseen täydennetään ja tarkennetaan ehdotusvaiheessa arvi-
oita kaavan kaupallisista vaikutuksista. 

- Sijainti vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 
suojavyöhykkeellä (konsultointivyöhyke) on syytä osoittaa kaavassa. 
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- Ehdotusvaiheessa kaavaan on syytä tarkentaa rakentamisen ja ym-
päristön laatutason varmistamiseksi määräyksiä koskien mm. yleistä 
laatutasoa, varastointia, mainoslaitteita, katoksia sekä valaistusta. 

- Istutettava tontin osa Kairakatu 3 tontin länsireunaa vasten ulottuu 
kaavaluonnoksessa noin 10 metrin etäisyydelle rivitalotontin rajasta ja 
sille sijoittuu mm. rivitalotonttia suojaamaan rakennettu aita. Kaava-
ehdotuksessa kyseinen vyöhyke on syytä osoittaa merkinnällä luon-
nontilassa säilytettävä alueen osa (lt), jolloin turvataan vyöhykkeellä 
olevan kallion säilyminen ja siten parempi suojavyöhyke rivitalon 
suuntaan. 
 
 

Kaavoitusjaosto hyväksyi laaditut vastineet kokouksessaan 29.8.2017. 
 
 

3.2.3 Asemakaavaehdotus 
 
Kaavoitusjaosto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 29.8.2017. 
 
Asemakaavan muutosehdotus (AK 01-101) oli nähtävillä 7.9. – 9.10.2017.   
Asemakaavamuutoksesta ei jätetty muistutuksia. 
 
 

3.2.4 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö 
 
Kaava tuli vireille Kaavoituskatsauksessa 2017, joka jaettiin jokaiseen talouteen 31.3.2017. 
Vireilletulosta kuulutettiin 5.4.2017. 
  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 29.3.2017 ja se postitettiin suunnittelu-
alueen maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajille sekä eri 
viranomaisille. 
 
Kaavaluonnos oli nähtävillä nähtävillä 24.4. – 10.5.2017 välisen ajan.  
Kaavaluonnoksesta saatiin yksi mielipide. Mielipide ja vastine ovat liitteenä. 
 
Kaavaluonnosta ja kaavaehdotusta on valmisteltu yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun 
ja kiinteistö- ja mittaustoimen kanssa.  
 
Kaavaluonnoksesta pyydettiin seuraavat lausunnot 31.5.2017 mennessä: Tekninen lautakun-
ta, Ympäristölautakunta, Terveydensuojeluviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sa-
takuntaliitto. Lisäksi pyydettiin pelastusviranomaisen kommentti.  
Lausunnot, kooste saaduista lausunnoista sekä vastineet ovat liitteenä. 
  
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 7.9. -9.10.2017.  
Kaavamuutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. 
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4 Asemakaavan kuvaus 

 

4.1  Kaavan rakenne 
 
Asemakaavaluonnos pohjautuu maakuntakaavan sekä osayleiskaavan merkintöihin ja mää-
räyksiin sekä erilaisiin selvityksiin. 
 
Alue on osoitettu Liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryk-
sikön (KM1). Suuryksikön kooksi on osayleiskaavan ja kaupallisten selvitysten perusteella 
määritelty 5 000k-m2. Alueelle saa sijoittaa myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäis-
kauppaa, myös suuryksiköitä, toimistotiloja, polttonesteen jakelu sekä palvelun tiloja. Päivit-
täistavarakaupan enimmäismääräksi on selvitysten perusteella osoitettu 400k-m2. Alueelle ei 
saa sijoittaa suuryksikön lisäksi keskustahakuista erikoistavarakauppaa. 
 
Alueella rakennusoikeus on määritelty tehokkuusluvulla e=0.5 ja rakennusoikeudesta 80% 
voidaan käyttää liiketiloihin. 
 
 
Alueelle on annettu määräyksiä mm. rakennusten äänieristävyydestä sekä hulevesien johta-
misesta. 
 
Yleismääräyksessä ohjataan alueen laatutasoa määräämällä mm. ulkovarastoinnista, valais-
tuksesta ja mainoslaitteista. 
 
 

4.2  Korttelialueet ja mitoitus 
 
Kaava-alueen pinta-ala on 50 656m2.  
 
Liikerakennusten korttelialueella rakennusoikeus on yhteensä 25 328k-m2. Tästä 80% voi-
daan käyttää liiketiloja varten, eli 20 262k-m2. Suuryksikön enimmäiskoko on 5 000k-m2. 
 

 
 
 

4.3  Kaavamerkinnät ja määräykset 
 
 
 

 

 
 

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikön. Alueelle saa sijoittaa yhden enintään 5 000k-m2 
suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle saa sijoittaa 
myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suur-
yksiköitä, toimistotiloja, varastotiloja, polttoaineen jakeluaseman 
sekä palvelun tiloja. Alueelle saa sijoittaa enintään 400k-m2 
päivittäistavarakauppaa. Alueelle ei saa sijoittaa suuryksikön 
lisäksi keskustahakuista erikoistavarakauppaa. 
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

 
 

 

 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

 
 

 

 
Osa-alueen raja. 

 

 
 

 
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. 

 

 
 

 
 
Kaupungin- tai kunnanosan numero. 

 

 
 

 
 
Korttelin numero. 

 

 
 

 
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia alueelle sallitusta 
kerrosalasta saadaan käyttää liiketiloja varten. 

 

 
 

 
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai 
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. 

 

 
 

 
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/ rakennuspaikan 
pinta-alaan. 

 

 
 

 
Rakennusala. 

 

 
 

 
Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esitettävä erillinen sa-
de-, sulamis- ja pintavesien johtamissuunnitelma. 

 

 
 

 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten raken-
nuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 
dBA. 

 

 
 

 
Istutettava alueen osa. 

 

 

 
Luonnontilassa säilytettävä alueen osa. 
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Ajoyhteys. 

 

 
 

 
 
Pysäköimispaikka. 

 

 
 

 
 
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 

 
 

 

 
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvo-
liittymää. 
 
 

 
 

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on 
rakennettava yksi autopaikka. 

 
 

 

 
Alueen kaupunkikuvaan ja sijaintiin kaupungin sisääntuloväylän 
varrella on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Aluetta on jäsennöitävä selkeästi rakennuksin ja rakentein sekä 
istutuksilla ja valaisimilla. Myös pysäköintialueet tulee erottaa ja 
osoittaa selkeästi. 
Tavoitteena on selkeä kaupunkimainen liikealue; ulkovarastoin-
tia ei sallita, vaan varastointi on tapahduttava sisätiloissa, ka-
toksissa tai muuten rakenteellisesti suojattuna. Katosten ja 
rakennelmien tulee soveltua laadukkaalle liikealueelle. Myös 
huoltopihojen sijaintiin ja suunnitteluun on kiinnitettävä huomio-
ta. 

 
Rakennuksiin ja katoksiin liittyvät mainoslaitteet tulee sijoittaa 
räystään alapuolelle. Erillisten mainosrakennelmien enimmäis-
korkeus on 12m.  
 
Liikkuvia, vilkkuvia tai ylöspäin suuntautuvia valoja ei saa käyt-
tää. 
 
Luiskat ja pengerrykset on käsiteltävä siten, että alueen ilme on 
viimeistelty. 
 
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää 
alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden 
mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä 
läpäisemätöntä pintaneliötä kohden. Määräys koskee vain ko-
konaan uutta rakentamista sekä laajennusrakentamista. Viivy-
tyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tun-
nin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu 
ylivuoto. 
 
Alue sijoittuu vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan 
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laitoksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke). Suunnitte-
lussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai 
vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kulje-
tuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdol-
lisesti aiheutuvat riskit. 
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista alueelle 
tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 
 
 
 

 

5 Nimistö 
 

Alueella ei ole uutta nimistöä. 
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6 Kaavan vaikutukset 
 

Asemakaavamuutos mahdollistaa alueen kehittämisen ylempien kaavatasojen ja kaupallisten 
selvitysten mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikön alueena. Nykyinen asemakaava on van-
hentunut ja alue on osittain rakentumaton ja käyttämätön. 
 
Kaavamuutoksen kaupalliset vaikutukset ovat melko pienet, sillä myös aikaisempi asemakaa-
va on sallinut alueella merkittävän määrän liiketilaa. Liiketilan määrä pienenee, sillä asema-
kaavamuutoksella kaavan rakennusoikeudesta 80% on mahdollista käyttää liiketilana, vaikka 
rakennusoikeus pysyy samana.  
 
Alueen kaupan laatua on säädelty asemakaavamääräyksillä, sillä näin turvataan se, että kaa-
vamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Vanhan-Rauman palvelutarjonnalle. 
 
Kaavamuutoksen salliman vähittäiskaupan suuryksikön koko on määritelty enimmillään 
5 000k-m2 suuruiseksi ja keskustahakuisen erikoistavarakaupan sekä päivittäistavarakaupan 
määrää on ohjattu kaavamääräyksillä. Selvitysten perusteella voidaan katsoa, että alueelle 
sallitun liiketilan tai myöskään suuryksikön kaupalliset vaikutukset eivät ole merkittävät. Vaiku-
tuksia on selvitetty asemakaavan kaupallisten selvitysten lisäksi myös maakuntakaavan ja 
osayleiskaavan yhteydessä. 
 
Valtatiemaisema kaupungin sisääntulotien varressa selkiytyy ja täydentyy. 
 
Alueella ei ole todettu luontoarvoja, joten niihin asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta. 
 
Alueella nykyisin sijaitsevat maisemallisesti tärkeät metsäalueet sijoittuvat alueelle siten, että 
niiden säilyttäminen tehokkaasti käytettävällä ja rakennettavalla alueella ei ole tarkoituksen-
mukaista. Myös nykyinen voimassa oleva kaava mahdollistaa rakentamisen näille alueille. 
 
Kaavassa määrätään hulevesien käsittelystä tontti- ja korttelikohtaisesti. Tavoitteena on, että 
alueen rakentuminen ei kuormita nykyistä hulevesijärjestelmää. 
 
Liikenne todennäköisesti tulee lisääntymään alueella, kun mahdollistetaan suuryksikön raken-
taminen. Alueella hyödynnetään kuitenkin kunnallistekniikan olemassa olevia verkostoja ja ka-
tuverkkoa. 
 
Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja eikä se kuulu millekään merkittävälle kulttuurialu-
eelle. 
 

Vaikutukset taulukkomuodossa 
 
 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 
 
Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja alue rakentuu yleiskaavan linjausten mukaisesti kaupallisena 

alueena. 
+ 
 

Väestö Kaava-alueella ei ole asutusta ja kaavamuutoksella ei vaikuteta väestön määrään. Naapuri-
kiinteistöllä on asutusta. 
 

0 

Julkiset palvelut Kaavassa ei ole osoitettu alueita julkisia palveluita varten. 0 

Yksityiset palvelut Kaava mahdollistaa kaupallisten, mutta myös muiden myös palveluiden sijoittamisen alueelle. + 

Työpaikat, elinkei-
notoiminta 

Kaavamuutos mahdollistaa alueen kehittämisen ja uusien yritysten sekä liiketilojen sijoittumi-
sen alueelle. 
 

+ 
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta 
 
Kaupunkikuva Kaava-alue sijoittuu kaupungin sisääntulotien varteen, joten alueen rakentuminen ja täyden-

tyminen parantaa kaupunkikuvaa. 
 

+ 

 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta 
 
Luonnonolot  Alueella ei ole todettu luontoarvoja. 

 
0 

Maisema 
 

Maisema muuttuu alueen rakentuessa. Alueen rakentuminen selkeyttää kaupunkimaista 
maisemaa, mutta samalla edellyttää joidenkin maisemallisten elementtien poistumista.  
 

0 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta 
 
Liikenne Alueella voidaan hyödyntää nykyistä katuverkkoa. Liikenteen lisääntyminen aiheuttaa haastei-

ta lähialueen liikenteen solmukohtiin. 
  

0 

Yhdyskuntatekni-
nen huolto  

Alueella voidaan hyödyntää nykyisiä kunnallistekniikan verkostoja. Kaavan tavoitteena on, 
että lisärakentaminen ei lisää kuormitusta nykyiselle hulevesien käsittelyn verkostolle ja siksi 
kaavassa on määrätty tontti- ja korttelikohtaisesti hulevesien käsittelystä. 

0 

 
Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta 
 
Kaavatalous Rakentumaton ja vajaasti käytetty alue otetaan käyttöön. 

 
+ 

 
Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta 
 
Ympäristöhäiriöt Merkittävimmät ympäristöhäiriöt ovat valtatien liikenteen aiheuttamat melu, päästöt ja tärinä. 

Kaava-alueella ei ole ympäristöhäiriötä tuottavaa toimintaa, mutta korttelialueen sisäinen 
liikenne todennäköisesti tulee lisääntymään. 
 

0 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta 
 
Sosiaalinen ympä-
ristö 

Kaava lisää työpaikkoja alueella.  + 

 
Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta 
 
Kulttuurihistoria  Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/63) 

tarkoittamia tai rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  Kaava-alue ei myöskään sijoitu 
minkään arvokkaan kulttuuriympäristön läheisyyteen.  
 

0 
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7 Asemakaavan toteutus 

7.1 Asemakaavan toteutus 
 

Asemakaavan toteutus alkaa kaavan tultua lainvoimaiseksi. 
 

 
*** 

  
 
 
 

Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Outi Virola ja kaavoitusavustajat Satu Sar-
koranta sekä Riikka Elo. 
 
 
 
Raumalla 12.10.2017 
 

 
 
 
 
 

Outi Virola 
kaavoitusarkkitehti 

 
 

Raumalla 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS 
 
 
 
 
 
 
Juha Eskolin 
kaavoitusjohtaja 
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RAUMA
684

5,07

Rantaviivan
pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut

Pinta-ala    
ha

Pinta-ala    
%

Kerrosala      
k-m2

Tehokkuus 
e

Pinta-alan 
muut. ha+

Kerrosalan 
muut.k-m2+

Aluevar. 
yhteensä 5,0700 100,0 25328 0,50 0
A yhteensä 0,0000 0,0 0 -5,0700 -25328
P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
K yhteensä 5,0700 100,0 25328 0,50 5,0700 25328
T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
V yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
L yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
E yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
W yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

Pinta-ala    
ha

Pinta-ala    
%

Kerrosala         
k-m2

Pinta-alan 
muut. ha+

Kerrosalan 
muut.k-m2+

Maan.til. yht. 0,0000 0 0,0000 0

Suojeltujen rak. Suojeltujen rak.
lkm k-m2 lkm+ k-m2+

Suoj.rak. yht. 0 0 0 0
asemakaava 0 0 0 0
muu 0 0 0 0

Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus

Kairakatu 1
Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

AK 01-101
Ayk:n kaavatunnus
Kunnan kaavatunnus

Ranta-asemakaava:

Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm

Uusi ak:n pinta-ala
Ak:n muutoksen pinta-ala
Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm

Kunta

Hyväksymispvm Vireille tulosta ilm. pvm 05.04.2017
Kuntanumero

Suojeltujen rak. muutos

Yhteenveto maanalaisista tiloista

Rakennussuojelu

5,07

Yhteenveto aluevarauksista

Kaava-alueen pinta-ala
Maanal. tilojen pinta-ala



Rauman kaupunki 
Tevi/ kaavoitus

12.4.2017 Sivu 1

Sivu 1 (1)

0
12.04.2017

RAUMA
684

00.01.1900

Pinta-ala    
ha

Pinta-ala    
%

Kerrosala       
k-m2

Tehokkuus 
e

Pinta-alan 
muut. ha+

Kerrosalan 
muut.k-m2+

Aluevar. 
yhteensä 5,0700 100,0 25328 0,50 0

A yhteensä 0,0000 0,0 0 -5,0700 -25328
A 0,0000 0
AL17 -5,0700 -25328

0,0000 0
P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
P 0,0000 0

0,0000 0
Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
Y 0,0000 0

0,0000 0
C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
C 0,0000 0

0,0000 0
K yhteensä 5,0700 100,0 25328 0,50 5,0700 25328
K 0,0 0,0000 0
KM1 5,0700 100,0 25328 0,50 5,0700 25328

0,0 0,0000 0
T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
T 0,0000 0

0,0000 0
V yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
V 0,0000 0

0,0000 0
R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
R 0,0000 0

0,0000 0
L yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
L 0,0000 0

0,0000 0
E yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
E 0,0000 0

0,0000 0
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
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0
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0
0
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KAIRAKATU 1 ASEMAKAAVAMUUTOS            AK 01-101 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 

 Alueen sijainti 
 
Aloite 

Alueen maanomistaja Kiinteistö Oy Fere Center haki alueelle asemakaavamuutos-
ta. Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 30.1.2017 
8§, että asemakaavamuutokseen ryhdytään. 
 

Suunnittelualue 
• Suunnittelualue sijoittuu valtatie 12 pohjoispuolelle, Porintien ja Kairakadun välisel-

le alueelle. 
 

Kaavatilanne 
• Alueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Maa-

kuntakaavassa) alue on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen alueeksi (KM1). 
• Keskustan osayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa (hyväksytty 2.3.2015 

22§) alue on osoitettu Kaupallisten palvelujen alueeksi (KM3), jolle saa sijoittaa vä-
hittäiskaupan suuryksikön. Alueelle saa sijoittaa yhden enintään 5 000m2 suuruisen 
vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle saa sijoittaa enintään 400m2 päivittäistavara-
kauppaa. Alueelle ei saa sijoittaa suuryksikön lisäksi keskustahakuista erikoistava-
rakauppaa. Alueelle saa sijoittaa myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähit-
täiskauppaa ja sen suuryksiköitä sekä palvelun tiloja. 

• Alueella on voimassa 22.3.1977 vahvistettu asemakaava, jossa alue on osoitettu 
Liikerakennusten korttelialueeksi (AL17).  
 

Sopimukset 
• Alueella laaditaan tarvittaessa kaavaprosessin kuluessa maankäyttösopimus. 

 
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat 

• Liiketilojen mitoitus, laatu ja suhde kokonaisuuteen 
• Valtatieympäristön ja laadukkaan kauppaympäristön yhteensovitus 
• Alueen eri toimintojen yhteensovitus 

 
Selvitykset 

• Kaupallinen selvitys, maisemaselvitys ja luontoselvitys 
 

Kaavan tavoitteet 
• Alueen kehittäminen yleiskaavan linjausten mukaisesti vähittäiskaupan suur-

yksikön ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueena. 
• Valmistautuminen kaupan sijainninohjauksen muutoksiin 
• Tiemaiseman ja viihtyisyyden parantaminen 

 
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  Outi Virola puh. (02) 834 3672 kaavoitus@rauma.fi  
Kaavoitusavustaja  Satu Sarkoranta puh. (02) 834 3662 kaavoitus@rauma.fi 
 
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto 
 
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Åke Vastavirta, jäsen 
Helena Ollila, jäsen 
Samu Vahteristo, jäsen 
Sirpa Viitanen, jäsen 
  

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja, sihteeri 
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KAIRAKATU 1  AK 01-101 
 

Aikataulu Kevät 2017 Kesä 2017 Syksy 2017  

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 14 
vrk 

Ehdotus nähtävillä 30 
vrk 

Hyväksyminen kau-
punginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Kaavoituskatsaus 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,  
kaupungingeodeetti,  
talotoimen päällikkö,  
kunnallistekniikan johtaja,  
suunnittelupäällikkö,  
viheraluepäällikkö,  
rakennustarkastaja,  
ympäristönsuojelupäällikkö 
 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus Kuulutus 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Terveysviranomainen 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Satakuntaliitto 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
Lännen DNA Oy 
Vakka-Suomen voima Oy 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Latu ry 
Rauman seudun lintuharrastajat ry 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö  Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta 

Ehdotuksia kaavaa varten 
Kirjallinen mielipide luon-
noksesta 

Kirjallinen huomautus 
ehdotuksesta 
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YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA VASTINEET 
 
 
 
Kairakatu 1 asemakaavamuutoksesta pyydettiin seuraavat lausunnot 31.5.2017 mennessä: 

• Tekninen lautakunta 
• Ympäristölautakunta 
• Terveydensuojeluviranomainen 
• Varsinais-Suomen ELY-keskus 
• Satakuntaliitto 

Lisäksi pyydettiin pelastusviranomaisen/aluepalopäällikön sekä Rauman Energian kommentit. 
 
 
Ympäristölautakunta 9.5.2017 

- Ympäristönsuojelupäällikkö pohti valmistelussaan viereisen rivitalotontin länsipuolella olevan 
suojapuustokaistaleen leveyttä suhteessa asumisviihtyvyyteen. 

- Ympäristölautakunta päätti kuitenkin, että sillä ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosluonnoksesta.  

 
 

Tekninen lautakunta 23.5.2017 
- Tekninen lautakunta saattoi kaavoittajan tietoon kiinteistö- ja mittaustoimen sekä 

kunnallistekniikan näkökohdat: 
- kummallakaan ei ollut huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta 

 
 

Varsinais-Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus 31.5.2017 
- Kaavaratkaisu on tuoreen osayleiskaavan mukainen. 
- Arvioitaessa kaavaratkaisun vaikutuksia ja niistä mahdollisesti johtuvia tarpeita tarkemmalle 

kaavaohjaukselle tulee ottaa huomioon myös yleispiirteisen maankäytön suunnittelun yhteydessä 
esitetty suunnitteluohjaus koskien hankkeiden ajoitusta, kaupallisten selvitysten tekemisen jälkeen 
tapahtunutta kehitystä sekä erityisesti vaikutuksia Vanhan Rauman palvelutarjonnalle. 

- Maakuntakaavassa ja yleiskaavaluonnoksessakin suunnittelualuetta koskevan suojavyöhykettä 
koskevan merkinnän tarve tulee ottaa huomioon. 
 
Vastine Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen lausuntoon  
- Selostukseen täydennetään ja tarkennetaan ehdotusvaiheessa arvioita kaavan kaupallisista 

vaikutuksista. 
- Sijainti vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä 

(konsultointivyöhyke) on syytä osoittaa kaavassa. 

1/2 
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Satakuntaliitto  5.6.2017 

- Kairakatu 1 asemakaavan muutosta ohjaa Rauman kaupungin alueelle laadittu tuore osayleiskaava. 
- Satakuntaliitto kiinnittää huomiota alueen keskeiseen sijaintiin kaupunkirakenteessa ja esittää 

rakentamisen ja ympäristön laatutason varmistamiseksi, että alueen rakentamistapaa ohjattaisiin 
myös kaavalla riittävästi. 
 
Vastine Satakuntaliiton lausuntoon  
- Ehdotusvaiheessa kaavaan on syytä tarkentaa rakentamisen ja ympäristön laatutason 

varmistamiseksi määräyksiä koskien mm. yleistä laatutasoa, varastointia, mainoslaitteita, 
katoksia sekä valaistusta. 

 
 
 

 
 
Pelastusviranomaisen kommentti 1.6.2017 

- Kaavaluonnoksessa ei pelastuksen kannalta merkittäviä muutoksi. 
 

Rauman Energian kommentti 13.6.2017 
- Rauman Energialla ei ollut lausuttavaa 

 
 

Terveydensuojeluviranomainen 
- ei lausuntoa 

2/2 
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PÖYTÄKIRJANOTE 
Kokouspäivämäärä 
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Sivu 1(1) 
 

 

Otteen oikeaksi todistaa: 

69 § Asemakaavan muuttaminen tontilla 684-1-116-9, Kairakatu 1, lausunto asemakaavan 
muutosluonnoksesta 

 
YL 69 § 9.5.2017 RAU/109/10.02.03/2017 

 
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 26.4.2017  
 
Fere Center Oy on hakenut asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi 
uuden vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamista alueelle. Rauman kau-
pungin kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausunnon asema-
kaavaluonnoksesta 31.5.2017 mennessä. Asemakaavan aineisto on tar-
kasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.rauma.fi/kairakatu-1 
 
Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut ja maakuntakaava sekä 
osayleiskaava mahdollistavat hakemuksen mukaisen vähittäiskaupan 
suuryksikön alueella: Alue on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, 
jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM1). Jo 22.3.1977 vah-
vistetussa asemakaavassa tontin päämääräyksenä on AL17: liikeraken-
nusten korttelialue. Alueella on vireillä myös Kairakatu - Metallitien ase-
makaavamuutos.  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen osalta asemakaavaluon-
noksesta ei ole huomautettavaa.  
 
Yleisemmin, asumisviihtyvyyden kannalta, merkillepantavaa on, että 
luonnos mahdollistaisi nyt luonnontilaista metsämaata olevan tontin osan 
muuttamisen pysäköintialueeksi, jonka erottaisi itäpuolella olevasta rivita-
losta vain kymmenkunta metriä leveä suojapuustokaistale. Paikalla ole-
vasta aidasta huolimatta se lienee kaupan suuryksikön ja asumisen välil-
lä liian vähän.   
 
Alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, mutta tekeillä on vielä var-
mistukseksi selvitys.  
 
 
Vs. rakennustarkastaja Kai Aarniketo 3.5.2017: 
 
Asemakaavan muutosluonnoksesta ei ole kaupungin rakennusvalvonnal-
la huomautettavaa. 
 
 
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 3.5.2017: 
 
Ehdotus: Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaa-

van muutosluonnoksesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

http://www.rauma.fi/kairakatu-1


RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen lautakunta 
 

PÖYTÄKIRJANOTE 
Kokouspäivämäärä 
23.5.2017 
 

Sivu 1(1) 
 

 

Otteen oikeaksi todistaa: 

140 § Lausuntopyyntö Kairakatu 1:n (01-101) asemakaavan luonnosvaiheesta 
 

TEKLA 140 § 23.5.2017 RAU/109/10.02.03/2017 
 

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 18.5.2017: 
 
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen lautakunnan 
lausuntoa 31.5.2017 mennessä Kairakatu 1:n asemakaavan luonnosvai-
heesta.  
 
Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa www.rauma.fi/kairakatu-1 
 
Kiinteistönomistaja Kiinteistö Oy Fere Center Oy on hakenut voimassa 
olevaan asemakaavaan muutosta vähittäiskaupan suuryksikön 
 sijoittamiseksi alueelle. Sekä maakuntakaavassa että osayleiskaavassa 
alue on osoitettu alueeksi, jolle voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. 
 
Kiinteistö- ja mittaustoimi 
Kiinteistö- ja mittaustoimi on tutustunut Kairakatu 1:n asemakaavan luon-
nosvaiheeseen, eikä sillä ole siitä huomautettavaa. 
   
Kunnallistekniikka 
Kunnallistekniikan suunnittelu on ollut mukana asemakaavan valmistelu-
työssä. Valmistelutyössä on mm. arvioitu hulevesien hallinnan tarvetta ja 
hallintaratkaisuja sekä näiden mitoitusta. Kunnallistekniikalla ei ole huo-
mautettavaa asemakaava luonnoksesta. 
 
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 18.5.2017: 
 
Ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-

lä mainitut asiat. 
 
Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 18.5.2017: 
 
Ehdotus: Lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut 

asiat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietojen antaja: 
kaupungingeodeetti Timo Laitinen 
puh. 02 834 4760 
timo.laitinen@rauma.fi 
 
ja  
 
suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 
puh. (02) 834 4623 
riikka.pajuoja@rauma.fi 
 
 
 

 
 

www.rauma.fi/kairakatu-1


Diaarinumero VARELY/1094/2017LAUSUNTO

31.5.2017

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT
vaihde 0295 022500
faksi (02) 251 1520

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku

Varsinais-Suomi

Rauman kaupunki
Tekninen virasto, Kaavoitus
kaavoitus@rauma.fi

Viite: lausuntopyyntö 13.4.2017

Kairakatu 1:n asemakaavanmuutos, luonnosvaihe

KAAVAHANKE

Suunnittelualue on pinta-alaltaan 50 656m2 ja se sijaitsee Rauman 
keskustan reuna-alueella, market-alueen itäpuolella, alle kilometrin 
etäisyydellä torilta koilliseen. Suunnittelualue rajoittuu valtatien 12 ja 
Kairakadun väliselle alueelle ja sillä sijaitsee Fere Centerin
paljon tilaa vaativan kaupan alue huonekalukauppoineen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää aluetta maakuntakaavan ja 
osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikön 
alueena sekä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueena. 
Samalla pyritään kehittämään vajaasti rakentunutta aluetta siten, että se
sopii kaupunkikuvallisesti paikkaansa.

Maisemarakenteen kannalta alue sijaitsee kaupunkikuvallisesti 
merkittävässä paikassa, valtatien varressa, keskustan läheisyydessä.
Harvaan rakennettu alue laajoine pysäköinti- ja varastoalueineen ei 
kuitenkaan nykyään muodosta luontevaa jatkumoa Rauman 
kaupunkirakenteeseen.

Alueella on tarkoitus tehdä päivitetty luontoselvitys kevään ja kesän 
2017 aikana.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on merkinnällä KM1 osoitettu 
keskustatoimintojen ulkopuoliseksi vähittäiskaupan suuryksiköille
varatuksi alueeksi, joiden päivittäistavaran myyntipinta-alan tulee olla 
alle 2000k-m2.

Suunnittelumääräys:
Vähittäiskaupan suuryksikön mitoituksessa ja tarkemmassa 
sijoittumissuunnittelussa sekä ajoituksessa on otettava huomioon 
seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei 

mailto:kaavoitus@rauma.fi


vähittäiskaupan suuryksikkö aiheuta palvelutarjonnassa alueellisia tai 
väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen vaikuttavia
merkittäviä heikennyksiä. Jos ei selvitysten perusteella erityisesti muuta
osoiteta, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö on 
Porissa ainakin yli 5000 k-m2 ja muualla Satakunnassa ainakin yli 3000 
k-m2.

Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja 
ostovoiman kasvun perusteella. KM1 alueelle suunniteltavan hankkeen 
ajoitus on suhteutettava ostovoiman kasvuun ja vaikutukset on 
arvioitava erityisesti Vanhan Rauman palvelutarjonnalle.

Lisäksi suunnittelualuetta maakuntakaavassa koskee muun ohella 
merkintä: Suojavyöhyke ( sv-1 ). Merkinnällä osoitetaan vaarallisia 
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke 
(konsultointivyöhyke).

Myös vireillä olevassa Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:ssa on 
yhtenä teemana esillä kauppa. Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa 
kaava-alue sijoittuu myös tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeelle.

Rauman yleiskaava 2025 on luonnosvaiheessa. Yleiskaavaluonnok-
sessa kaava-alue on osoitettu merkinnällä KM4:

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäis-
kaupan suuryksikön. Suuryksikkö ei saa olla päivittäis-
tavarakauppaa. Alueella saa olla päivittäistavarakauppaa
enintään 400k-m2.

Alueen asemakaavoitusta ohjaavassa Rauman keskustan osayleis-
kaavassa ( muutos ja laajennus hyväksytty 2.3.2015) alue on osoitettu 
merkinnällä KM3:

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäis-
kaupan suuryksikön. Alueelle saa sijoittaa yhden enintään 
5 000m2 suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle 
saa sijoittaa enintään 400m2 päivittäistavarakauppaa. 
Alueelle ei saa sijoittaa suuryksikön lisäksi keskusta-
hakuista erikoistavarakauppaa. Alueelle saa sijoittaa myös 
paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskauppaa ja sen
suuryksiköitä sekä palvelun tiloja.

Vuonna 1977 vahvistetussa asemakaavassa alue on osoitettu 
liikerakennusten korttelialueeksi ( AL17 ).



ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN ( ELY -
KESKUS ) KANNANOTOT 

Alueen asemakaavoitusta ohjaa suhteellisen tuore osayleiskaava, jossa 
kaupan sijoittuminen ja laatu on ollut keskeisesti esillä. Asemakaavan 
muutosluonnoksen perusratkaisu on tämän osayleiskaavan mukainen.

Arvioitaessa kaavaratkaisun vaikutuksia ja niistä mahdollisesti johtuvia 
tarpeita tarkemmalle kaavaohjaukselle tulee ottaa huomioon myös 
yleispiirteisen maankäytön suunnittelun yhteydessä esitetty suunnittelu-
ohjaus koskien hankkeiden ajoitusta, kaupallisten selvitysten tekemisen 
jälkeen tapahtunutta kehitystä sekä erityisesti vaikutuksia Vanhan 
Rauman palvelutarjonnalle. 

Lisäksi maakuntakaavassa ja yleiskaavaluonnoksessakin suunnittelu-
aluetta koskevan suojavyöhykettä koskevan merkinnän tarve tulee ottaa 
huomioon. 

ELY –keskuksella ei suunnittelun tässä vaiheessa ole oman toimialansa 
osalta aihetta enempään lausuntoon kaavaluonnoksesta.  

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Tuomo Knaapi

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Tuomo Knaapi 

Puhelin 0295 022880

TIEDOKSI sähköpostilla

outi.virola@rauma.fi

kirjaamo@satakunta.fi

liisa.nummelin@pori.fi

iiro.ikonen@ely-keskus.fi

raimo.jarvinen@ely-keskus.fi

mailto:outi.virola@rauma.fi
mailto:kirjaamo@satakunta.fi
mailto:liisa.nummelin@pori.fi
mailto:iiro.ikonen@ely-keskus.fi
mailto:raimo.jarvinen@ely-keskus.fi
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LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN KAIRAKATU 1 ASEMAKAAVAN 
LUONNOKSESTA 
 

 
 

Kaavahanke 
Kairakatu 1 asemakaavan muutosluonnos, joka on päivätty 12.4.2017. 
 

Kaavoitustilanne 
 
 

Maakuntakaavoitus 
 Satakunnan maakuntakaava  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o 
YM1/5222/2010). Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 
(KHO) päätöksellä 13.3.2013. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon 
alueet ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1, ja kaava on saanut lainvoiman 6.5.2016. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on vireillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
ollut nähtävillä 27.4.-5.6.2015 välisen ajan. Kaavaprosessi on aloitus- ja tavoitevaiheen jälkeen 
edennyt valmisteluvaiheeseen. Valmisteluvaiheen aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 1.2.-3.3.2017 
välisen ajan. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja 
mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö 
(kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut 
kulttuuriympäristöt. 
 
Vaihekaavan 2 luonnoksessa Kairakadun alue on osoitettu tilaa vaativan kaupan 
kehittämisvyöhykkeeksi. Ratkaisua harkitaan vielä 1.5.2017 voimaantulleen Maankäyttö- ja 
rakennuslain voimaantulon vuoksi. Alueella ovat voimassa kokonaismaakuntakaavan kaupan 
ohjausta koskevat määräykset. 
 

Kannanotot 
 
Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa: 

 
 
Kairakatu 1 asemakaavan muutosta ohjaa Rauman kaupungin alueelle laadittu tuore 
osayleiskaava.  Satakuntaliitto yhtyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntoon asiassa.   
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Lisäksi Satakuntaliitto kiinnittää huomiota alueen keskeiseen sijaintiin kaupunkirakenteessa 
ja esittää rakentamisen ja ympäristön laatutason varmistamiseksi, että alueen 
rakentamistapaa ohjattaisiin myös kaavalla riittävästi.   
 
Satakuntaliitolla ei ole muuta lausuttavaa asiassa. 
 
 
SATAKUNTALIITTO 

 
 
 

 
Päivi Liuska-Kankaanpää   Susanna Roslöf 
alueiden käytön johtaja    maakunta-arkkitehti 
 
 
Tiedoksi:  
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Satakunnan Museo  
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Satakuntaliitto
Ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava
(N:o YM1/5222/2010, KHO 13.3.2013) 

Lausunnolla oleva Rauman kaupungin Kairakatu 1
asemakaavamuutosluonnoksen alue
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Pohjakartta©Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/PISA/001/08
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Rakennukset ja tiestö©Maanmittauslaitos, lupanro 1075/MML/09

Asemakaavan muutos
Kairakatu 1
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SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA

SATAKUNTALIITTO
30.11.2009 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>
Lähetetty: 1. kesäkuuta 2017 16:35
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Kopio: Suonpää Juha
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Kairakatu 1 (AK 01-101)

Hei,

kaavaluonnoksessa ei pelastuksen kannalta merkittäviä muutoksia.

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua

Tuomas Klimoff | palotarkastaja |
Satakunnan pelastuslaitos

Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100  RAUMA
Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 044 701 7302
tuomas.klimoff@satapelastus.fi | http://www.satapelastus.fi

Lähettäjä: Sarkoranta Satu [mailto:Satu.Sarkoranta@rauma.fi]
Lähetetty: 13. huhtikuuta 2017 12:19
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>;
Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Laitinen Timo <Timo.Laitinen@rauma.fi>; Eriksson Riku
<Riku.Eriksson@rauma.fi>; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Satakuntaliitto
<kirjaamo@satakunta.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Kairakatu 1 (AK 01-101)

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Kairakatu 1:n luonnosvaiheesta 31.5.2017 mennessä.
Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
www.rauma.fi/kairakatu-1

Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta tai tarvitsette lisäaikaa lausunnon antamiseen, pyydämme
ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
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Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Terveysviranomainen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Virola Outi
Lähetetty: 13. kesäkuuta 2017 13:35
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Aihe: VL: Asemakaavamuutos Kairakatu 1

Lähettäjä: Suunnittelu [mailto:Suunnittelu@raumanenergia.fi]
Lähetetty: 13. kesäkuuta 2017 13:27
Vastaanottaja: Virola Outi
Aihe: VS: Asemakaavamuutos Kairakatu 1

Hei,

Rauman Energialla ei lausuttavaa Kairakatu 1 asemakaavamuutokseen.

Terveisin,

---------------------------------------------
Jali Syyrakki
suunnittelupäällikkö, sähköverkon yleissuunnittelu
Rauman Energia Sähköverkko Oy
Kairakatu 4
26100 Rauma
puh.  (02) 8377 8773
jali.syyrakki@raumanenergia.fi
www.raumanenergia.fi

Lähettäjä: Virola Outi [mailto:Outi.Virola@rauma.fi]
Lähetetty: 13. kesäkuuta 2017 8:47
Vastaanottaja: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Aihe: Asemakaavamuutos Kairakatu 1

Hei
Haluaako Rauman Energia antaa lausuntoa Kairakatu 1 asemakaavamuutoksesta? Tai onko kaavaluonnokseen
jotakin kommentoitavaa?
Kaavamateriaali löytyy osoitteesta: https://www.rauma.fi/01-101-kairakatu-1/
Kaavassa on osoitettu johtovaraus.

Yhteistyöterveisin
Outi Virola
Kaavoitusarkkitehti
puh. 02 834 3672
outi.virola@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen toimiala, kaavoitus
Kanalinranta 3, 26100 RAUMA



Polttonesteen
jakelupiste

KAIRAKATU 1           -HAVAINNEKUVA



Poistuvia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä:
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AL17501.0617 Liikerakennusten korttelialue. Tontille saa lisäksi rakentaa
motellitoimintaa palvelevia rakennuksia,
moottoriajoneuvojen huoltoaseman ja korjaamon ja
henkilökunnan asuinhuoneistoja. Tontilla on varattava
yhtenäistä ja muodoltaan tarkoituksenmukaista leikki- ja
oleskelutilaa vähintään 10m>2 asuinhuoneistoa kohti.
Tontilla tulee olla yksi autopaikka jokaista liike- ja
toimistotilojen 50 kerrosalan neliömetriä kohti, yksi
autopaikka jokaista motellihuonetta kohti, viisi autopaikkaa
kutakin auton pesu- tai muuta huoltopaikkaa kohti sekä
yksi autopaikka jokaista asuinhuoneistoa kohti.

01-101

1:1000

Kairakatu 1
POISTUVA ASEMAKAAVA

KAUPUNGINHALLITUS

TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUSRAUMAN KAUPUNKI

KAUPUNGINVALTUUSTO YMPÄRISTÖKESKUS VOIMAANTULO MITTAKAAVA

SUUNNITTELIJA PIIRTÄJÄ PÄIVÄYS

POHJAKARTTA ON  JHS185 2.5.2014 MUKAINEN

TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ RAUMAN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ VIRASTOSSA

TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PÄÄTÖKSEN              /                                   §                   MUKAINEN           KAUPUNGINSIHTEERI / KAUPUNGINLAKIMIES

KAAVATUNNUS

Korkeusjärjestelmä:       N2000
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22

A082 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

A090 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
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