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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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