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Rauman kaupunki 27.8.2012

1 Johdanto

Rauman kaupungissa on vireillä asemakaava Kairakadun - Metallitien -alueella. Asemakaa-
van yhteydessä tutkitaan liiketilojen ja teollisuustoimintojen uudelleenjärjestelyjä. Rauman
yleiskaavatyön yhteydessä tehdyssä kaupallisessa selvityksessä tutkittiin kaupungin eri
kaupallisten alueiden kehittämistarpeita (Rauman yleiskaava, Kaupallinen selvitys
17.3.2011; Santasalo Ky). Selvityksessä asemakaavoitettava alue määriteltiin tilaa vaativan
kaupan alueeksi. 

Tämä selvitys jatkaa ja tarkentaa yleiskaavan kaupallisista selvitystä Kairakadun ja Metalli-
tien tilaa vaativan kaupan alueella. Selvityksessä päivitetään alueen nykyinen liiketilakanta.
Yleiskaavatyön yhteydessä määritellyn mitoituksen pohjalta selvitetään uuden liiketilan laatu
ja määrä alueella. Tavoitteena on ettei alueella tapahtuvalla kaupan kehityksellä ole haitalli-
sia vaikutuksia keskustaan tai sen kehittämiseen. 

Työstä vastaavat tutkijat Tuomas Santasalo ja Katja Koskela Santasalo Ky:stä. Selvitystä on
käyty läpi työryhmässä, johon kuuluvat Juha Eskolin, Mervi Tammi ja Outi Virola Rauman
kaupungilta. 
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2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella

Kairakadun - Metallitien alueen kaupalliset palvelut on kartoitettu vuonna 2010. Kartoitus
päivitettiin kesäkuussa 2012. Kartoituksen pohjalta on laskettu kaupallisten palveluiden
pinta-ala alueella. Pinta-ala kuvaa rakennuksen pohjapinta-alaa, joka vastaa lähinnä
rakennuksen liiketilan kerrosalaa pitäen sisällään myyntitilan, varastot ja muut takatilat. 

Kairakadun - Metallitien alueella on tällä hetkellä kaupallisia palveluita 40, joilla on pinta-alaa
noin 40.000 k-m2. Kaupalliset palvelut alueella painottuvat vahvasti auto- ja tarvikekauppaan
sekä autojen huoltoon. Lisäksi alueella on merkittävä määrä tilaa vaativaa kauppaa lähinnä
huonekalu- ja kodintekniikkakauppaa. Alueella on myös laajantavaravalikoiman kauppaa ja
yksi päivittäistavarakauppa sekä pari lounasravintolaa/kahvilaa ja muutamia hyvin erikoistu-
neita erikoiskauppoja (metsästys- ja kalastus, pakkaustarvikkeet). Keskustan erikoiskauppo-
ja tai palveluita ei alueella ole lainkaan. Kaupalliset palvelut painottuvat rakennusalalle (lvi,
konevuokraamo). Alueella ei kuitenkaan ole lainkaan rautakauppaa. 

Kairakadun - Metallitien alueen tarkemmassa tarkastelussa on alue jaettu viiteen toiminnalli-
seen kokonaisuuteen: Kairakadun alkuosaan, keskiosaan ja loppuosaan, Metallitiehen sekä
Äyhönjärventiehen. Alueet erottavat toisistaan tie, muut työpaikkarakennukset, asunnot tai
puustoalue. Alueiden kaupallinen rakenne eroaa jonkin verran toisistaan. 
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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
vaihtelee noin 600 - 2500 kerrosneliömetrin välillä. Alueella on kaupallisten palveluiden
lisäksi myös toimistotilaa ja muuta hallitilaa.

Kairakadun keskiosan toimialarakenne on sekalainen. Alueella on pääosin autokauppaa,
mutta alueella on myös huonekalukauppaa sekä palveluita (lvi-palvelu, konevuokraamo,
ravintola). Alueella on liiketilaa yhteensä noin 14.000 k-m2. Liikkeiden koko vaihtelee
suuresti. Alueella on hyvin pieniä liiketiloja (n. 300 m2) ja muutama suuri (2000-3000 k-m2).
Keskikoko alueella on noin 1000 k-m2. Alueen kaikki kiinteistöt ovat kaupan ja palveluiden
käytössä. Yksi toimija alueella on tukkukauppa, jota ei ole otettu mukaan tähän tarkasteluun.

Kairakadun loppuosassa on lähinnä autokauppaa ja autohuoltoa. Lisäksi alueella on paljon
muita työpaikkatiloja. Alueella on kaupallisia palveluita yhteensä 3000 k-m2, muita työpaikka-
tiloja on tätä enemmän. Kaupallisten palveluiden liiketilat ovat noin 500 kerrosneliömetrin
suuruisia. Suurin toimija on autoliike (n. 1300 k-m2), joka toimii kahdessa eri rakennuksessa.

Kaupallisten palveluiden pinta-ala Rauman tilaa vaativan kaupan alueella 2012

Kairakatu Metalli- Äyhön-
Kairakatu-
Metallitie

alkuosa keskiosa loppuosa tie järventie yhteensä
Pt-kauppa, Alko ja kioskit 0 0 0 0 2 300 2 300
Tavaratalokauppa 2 500 0 0 0 2 000 4 500
Apteekit ja terveyskauppa 0 0 0 0 0 0
Muotikauppa 0 0 0 0 0 0
Sisustuskauppa 0 0 0 0 0 0
Tilaa vaativa kauppa 7 200 2 700 0 0 0 9 900
Muu erikoiskauppa 0 500 0 800 300 1 600
Erikoiskauppa yhteensä 7 200 3 200 0 800 300 11 500
Käytetyn tavaran kauppa 0 0 0 0 0 0
Vähittäiskauppa yhteensä 9 700 3 200 0 800 4 600 18 300
Autokauppa, korjaamot, huoltamot 0 7 400 2 700 5 800 1 000 16 900
Ravintolat, kahvilat, hotellit 0 300 0 0 300 600
Pankki, posti, vakuutus 0 0 0 0 0 0
Muu kaupallinen palvelu 0 2 900 0 500 0 3 400
Kaupalliset palvelut yhteensä 0 3 200 0 500 300 4 000
Vähittäiskauppa ja palvelut yht. 9 700 13 800 2 700 7 100 5 900 39 200
Liiketila muussa käytössä 0 100 0 0 0 100
Tyhjät liiketilat 0 0 0 0 600 600
Tyhjien tilojen osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 2 %
Liiketilat yhteensä 9 700 13 900 2 700 7 100 6 500 40 000
Lähde: Santasalo Ky/kartoitus
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Metallitien alueella on lähinnä autokauppaa ja autohuoltoa. Alueella on liiketilaa kaupallisten
palveluiden käytössä noin 7000 k-m2.  Liiketilojen koko vaihtelee 500 - 1500 kerrosneliömet-
rin välillä. 

Äyhönjärventiellä on kolme liikerakennusta kaupallisten palveluiden käytössä. Suurimmassa
on market, Alko ja laajantavaravalikoiman myymälä. Lisäksi kiinteistössä on kahvila ja tyhjää
liiketilaa. Kiinteistön pysäköintialueella on yksittäinen liikerakennus, jossa on kalustus- ja
metsästysliike. Kolmannessa liikerakennuksessa  on autokatsastusta. Alueella on liiketilaan
yhteensä lähes 6000 k-m2. Liiketilojen koko vaihtelee suuresti. Alueella on sekä pieniä
liiketiloja (200-300 k-m2) että suuria (2000 k-m2). 

Kokonaisuudessaan Kairakadun - Metallitien alueella olevat liiketilat ovat keskimäärin
suurempia kuin keskusta-alueella. Liikkeiden keskikoko on noin 1000 k-m2. Hyvin suuria
liikkeitä ei alueella kuitenkaan ole lainkaan, suurimmat liiketilat ovat kooltaan noin 2000-
3000 k-m2. Suurimmat liiketilat ovat laajantavaravalikoiman kaupassa,  päivittäistavara-
kaupassa, autokaupassa ja huonekalukaupassa. Myös konevuokraamon tilat ovat keski-
määräistä suuremmat. Autokaupoilla ja konevuokraamossa on rakennuksen ohella myyn-
ti/säilytystilaa myös piha-alueella. Pieniä liiketiloja on alueella lähes kaikilla toimialoilla. 

Liiketilat Rauman tilaa vaativan kaupan alueella 2012

K-m2 Luku- Keski-
määrä Summa Minimi Maksmi arvo

Kairakatu alkuosa 7 9 700 600 2 500 1 400
Kairakatu keskiosa 13 13 900 100 3 000 1 100
Kairakatu loppuosa 5 2 700 200 1 300 500
Metallitie 8 7 100 500 1 500 900
Äyhönjärventie 7 6 500 300 2 000 900
Liiketilat yhteensä 40 40 000 100 3 000 1 000
Lähde: Santasalo Ky/kartoitus

Liiketilat toimialoittain Rauman tilaa vaativan kaupan alueella 2012

K-m2 Luku- Keski-
määrä Summa Minimi Maksmi arvo

Pt-kauppa, Alko ja kioskit 2 2 300 300 2 000 1 200
Tavaratalokauppa 2 4 500 2 000 2 500 2 300
Tilaa vaativa kauppa 8 9 900 300 2 400 1 200
Muu erikoiskauppa 3 1 600 300 800 500
Autokauppa, korjaamot, huoltam 18 16 900 200 3 000 900
Ravintolat, kahvilat, hotellit 2 600 300 300 300
Muu kaupallinen palvelu 3 3 400 500 2 100 1 100
Liiketila muussa käytössä 1 100 100 100 100
Tyhjät liiketilat 1 600 600 600 600
Liiketilat yhteensä 40 40 000 100 3 000 1 000
Lähde: Santasalo Ky/kartoitus
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3 Kaupan mitoitus keskustan ulkopuolisilla kaupan alueilla

Yleiskaavaa varten tehdyssä kaupan selvityksessä laskettiin mitoitus kaupan kehitykselle
Raumalla. Lähtökohtana on, että asukasmäärä Raumalla säilyy nykyisellä tasollaan.
Ostovoima on kuitenkin kasvussa, koska ostovoima asukasta kohden kasvaa. Liiketilan
lisätarve perustuu ostovoiman kasvuun. Vuoteen 2030 mennessä Raumalla tarvitaan lisää
liiketilaa noin 60.000 k-m2. Tästä noin 30.000 k-m2 lasketaan olevan keskustahakuista
liiketilaa ja runsas 30.000 k-m2, sellaista liiketilaa joka soveltuu sijoitettavaksi keskustojen
ulkopuolisille kaupan alueille.

Yleiskaavaselvityksessä keskustan ulkopuolisia kaupan alueita Raumalla ovat oheisessa
kuvassa olevat suuryksikköalue ja tiva- ja market -alueet. Keskusta-alueiden mitoitus koskee
siis keskustaa, ja muiden alueiden mitoitus suuryksikköaluetta ja tiva- ja market -alueita. 

Tarkastelun kohteena oleva alue Kairakadun - Metallitien alue on yleiskaavaselvityksessä
pääosin tiva- ja market -aluetta. Kairakadun alkuosa on selvityksessä määritelty suuryksikkö-
alueeseen.  

Vähittäiskaupan lisätilantarve Raumalla 2010 - 2020
Väestön kehitys 0 %/vuosi
K-m2

Keskusta-
alueet

Muut 
alueet Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 1 700 700 2 400
Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut 10 300 2 500 12 800
Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa 1 400 10 800 12 200
Liiketilatarve yhteensä 13 400 14 000 27 400

Vähittäiskaupan lisätilantarve Raumalla 2020 - 2030
Väestön kehitys 0 %/vuosi
K-m 2

Keskusta-
alueet

Muut 
alueet Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 1 800 800 2 600
Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut 12 400 3 100 15 500
Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa 1 700 14 200 15 900
Liiketilatarve yhteensä 15 900 18 100 34 000

Vähittäiskaupan lisätilantarve Raumalla 2010 - 2030
Väestön kehitys 0 %/vuosi
K-m 2

Keskusta-
alueet

Muut 
alueet Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 3 500 1 500 5 000
Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut 22 700 5 600 28 300
Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa 3 100 25 000 28 100
Liiketilatarve yhteensä 29 300 32 100 61 400
Lähde: Santasalo Ky

Enimmäistarve

Enimmäistarve

Enimmäistarve
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Osa keskustan ulkopuolisesta liiketilatarpeesta suuntautuu siis tarkasteltavissa olevan
alueen ulkopuolelle. Suuryksikköalueella on tällä hetkellä käyttämätöntä rakennusoikeutta
asemakaavan mukaan yhteensä noin 15.800 kerrosneliömetriä. Prisman rakennusalalla on
käyttämätöntä rakennusoikeutta (2800 k-m2). Prisman laajennusvaraa on kaavalla määrätty
niin, että vähintään 78 % rakennettavasta kerrosalasta on oltava suuryksikköä tai tilaa
vaativaa kauppaa. Tämä rajoittaa etumyymälöiden rakentamista. Valtatien risteyksessä on
kokonaan rakentamatonta rakennusoikeutta 7000 k-m2 tilaa vaativalle kaupalle. Osuuskaup-
pa on esittänyt toivomuksen, että rakennusoikeutta rajaavat määräykset poistettaisiin ja
alueelle saataisiin lisää rakennusoikeutta. 

Citymarketin rakennusalalla on laajennusvaraa (n. 3600 k-m2) ja tässäkin kaavalla on
määrätty, että vähintään 75 % rakennetusta kerrosalasta tulee olla suuryksikköä tai tilaa
vaativaa kauppaa. Tämän lisäksi on erillisellä rakennusalalla, kevytliikenteen väylän varrella
(n. 2400 k-m2) liike- tai toimistotilan rakennusoikeutta. 

Papinhaan alueella on tällä hetkellä kaupallisia palveluita lähes 13.000 k-m2. Papinhaan
kaupallisia palveluita voidaan hieman laajentaa, mutta painopiste tilaa vaativan kaupan
kehityksessä on kaupungissa tarkasteltavalla alueella.

Suuryksikköalueen sekä market- ja tiva-alueiden lisäksi keskustan reuna-alueilla on tällä
hetkellä jonkin verran tilaa vaativaa kauppaa. Alueilla voi tilaa vaativa kauppa pienimuotoi-
sesti kehittyä, mutta sillä ei lasketa olevat vaikutusta Kairakatu - Metallitien alueen kaupan
mitoitukseen. 
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Oheisessa taulussa on suunnattu keskustan ulkopuolinen liiketilan lisätarve eri kaupan
alueille Raumalla. Alueet ovat osin vaihtoehtoisia kaupan sijoittumisalueita. Suuryksikköalue
käsittää tässä hieman suppeamman alueen kuin yleiskaavaselvityksessä, jossa osa
Kairakadun - Metallitien alueesta rajattiin suuryksikköalueeseen. Tässä suuryksikköalue
tarkoittaa vain Citymarketin ja Prisman kortteleita. 

Suuryksikköalueelle on tässä suunnattu uutta kauppaa 10.000 k-m2, josta 3000 k-m2 voi
toteutua muuna kuin tilaa vaativana kauppana eli esimerkiksi erilaisina oheispalveluina,
alueelle soveltuvina erikoiskauppoina tai laajan tavaravalikoiman myymälän laajennuksena.
Papinhaan laajennusvaraksi on tässä osoitettu 5000 kerrosneliömetriä tilaa vaativaa
kauppaa. 

Kairakadun - Metallitien alueelle voidaan suunnata uutta liiketilaa lähes 20.000 k-m2.
Alueelle voi sijoittaa yhden pienen päivittäistavarakaupan esim liikenneaseman yhteyteen.
Tällä ei ole vaikutusta muuhun päivittäistavarakaupan verkkoon Raumalla. Lisäksi alueelle
voi pienimuotoisesti sijoittaa myös muuta kauppaa kuin tilaa vaativaa kauppaa. 

Keskustan ulkopuolisille alueille on mitoitettu jonkin verran muutakin kauppaa kuin tilaa
vaativaa ja autokauppaa. Keskustan ulkopuolisille alueille ei kuitenkaan suositella sijoitetta-
van laajamittaisesti keskustahakuista erikoiskauppaa tai kauppakeskuskauppaa. Muun
erikoiskaupan tulee olla eri tyyppistä kuin keskusta-alueella eli erikoiskaupan tulee olla
sellaista, ettei se kilpaile keskustakaupan kanssa. Alueelle soveltuvat mm. lastentarvikeliik-
keet, eläinkaupat, pyöräliikkeet ja hyvin erikoistuneet erikoiskaupat esim. metsästys- ja
kalastusliikkeet sekä kumi- ja muovitarvikeliikkeet, joita jo tällä hetkellä on tarkasteltavalla
alueelle. Yksittäisten erikoiskaupan myymälöiden sijoittuminen keskusta-alueen ulkopuolelle
ei ole uhka keskustalle. Sen sijaan uhkana voidaan pitää kauppakeskusmaista rakennetta.

Vähittäiskaupan lisätilantarve keskustan ulkopuolisilla alueilla Raumalla 2010 - 2030 
ja sen suuntaaminen eri kaupan alueille

K-m 2 Muut 
alueet

Päivittäistavarakauppa ja Alko 1 500
Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut 5 600
Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa 25 000
Liiketilatarve yhteensä 32 100
Lähde: Santasalo Ky

K-m 2 Suuryksikkö-
alue* Papinhaka

Kairakatu-
Metallitie

Päivittäistavarakauppa ja Alko 500
Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut 3 000 3 000
Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa 7 000 5 000 15 000
Liiketilat yhteensä 10 000 5 000 18 500
* Prisman ja Citymarketin alue

K-m 2
Yhteensä Ylimitoitus/joustovara

Päivittäistavarakauppa ja Alko 500 -1 000
Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut 6 000 400 7 %
Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa 27 000 2 000 7 %
Liiketilat yhteensä 33 500 1 400 4 %
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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 syytä sijoittaa. Lisäksi alueelle ei myöskään suositella
sijoitettavan sellaisia urheiluliikkeitä, joissa painopiste on urheilumuotikaupassa. Muoti-
kaupan ensisijainen sijaintipaikka on keskusta. 

Kokonaisuudessaan keskustan ulkopuolisille alueille suunnattu uusi liiketila ylittää lasketun
liiketilan lisätarpeen. Päivittäistavarakaupan tarvetta jää muillekin alueille. Tilaa vaativan
kaupan ja erikoiskaupan tarpeen ylitys on niin vähäistä ettei sillä arvioida olevan haitallisia
vaikutuksia muuhun palveluverkkoon. Erikoiskaupan ylitys on määrällisesti pientä ja koska
erikoiskauppa alueella on toisentyyppistä kuin keskusta-alueelle ei ylityksellä ole vaikutuksia
keskustakauppaan. Tilaa vaativan kaupan osalta mitoitus voisi olla tässä esitettyä suurempi-
kin. Tilaa vaativaa kauppaa ei juurikaan sijoitu keskustoihin, ja näin ollen tilaa vaativan
kaupan sijoittuminen keskustan ulkopuolelle ei vaikuta haitallisesti keskustaan tai sen
kehittämiseen. Tilaa vaativan kaupan ylimitoitus kaavassa luo vaihtoehtoisia kaupan
sijaintipaikkoja kaupunkiin vaikuttamatta kuitenkaan haitallisesti keskustakauppaan. 
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4 Kaupan mitoitus ja laatu Kairakadun - Metallitien alueella

Kairakadun ja Metallitien alueelle suunnataan uutta liiketilaa noin 18.500 kerrosneliömetriä.
Alueelle suunnataan ensisijaisesti tilaa vaativaa kauppaa, mutta alueelle voi sijoittaa myös
jonkin verran muuta erikoiskauppaa ja palveluita sekä päivittäistavarakauppaa esim.
liikenneaseman yhteyteen. 

Mitoitus on alueella suuntaa-antava ja riippuu osin siitä, mitä viereisellä suuryksikköalueella
sekä Papinhaassa tapahtuu. Mikäli kaupan tarjonta ei merkittävästi kasva Papinhaassa ja
kauppa ei kehity lasketulla tavalla, voidaan Kairakadun - Metallitien alueelle suunnata jonkin
verran arvioitua enemmän kauppaa. Esitetyt alueet ovat hyvin luontevia vaihtoehtoja tilaa
vaativan kaupan sijoituspaikoiksi Raumalla. 

Kauppaa suositellaan ensisijaisesti sijoitettavan Kairakadun - Metallitien alueella Kairakadun
alku- ja keskiosaan sekä Metallitien alueelle. Kun kauppaa sijoittuu tiiviisti alku- ja keskiosan,
kaupalliset palvelut jatkuvat katkotta keskustasta suuryksikköalueelle ja täältä vielä tilaa
vaativan kaupan alueelle. 

Alku- ja keskiosaan sijoitetaan tilaa vaativaa kauppaa mm. huonekalu-, kodintekniikka- ja
rautakauppaa. Alueelle voi pienimuotoisesti sijoittaa sellaista muuta erikoiskauppaa, joka ei
kilpaile keskustan kanssa (ks. luku 3). Alueelle voidaan sijoittaa myös autokauppaa, mutta
huolto- ja korjaamotoimintaa ei suositella alueelle sijoitettavan. Alue on korkealaatuinen ja
tiivis tiva-kaupan alue, jonne sijoittuu vetovoimaisia tilaa vaativan kaupan ketjuliikkeitä.
Alueelle voidaan sijoittaa myös tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä. Suositeltavaa on, että
kauppa keskittyy alueella liikekeskustyyppisesti, jolloin pysäköinti hoituu asiointimatkalla
yhdessä paikassa. 

Metallitien aluetta kehitetään lähinnä autokaupan alueena. Alueelle voidaan sijoittaa sekä
autoliikkeitä että korjaamotoimintaa. Tälle alueelle ei suositella sijoitettavan merkittävissä
määrin muuta kauppaa kuin autokauppaa tai muuta tilaa vaativaa kauppaa. Alueella kaupan
yksiköt voiva olla suuriakin eli suuryksikkörajan ylittäviä. Alueelle voidaan sijoittaa kauppa
liikekeskusmaisesti tai yksittäisinä liikerakennuksina. 

Kairakadun loppuosaa voidaan laajentaa kaupallisilla palveluilla jonkin verran. Alue on
huonommin saavutettavissa kuin alku- ja keskiosa, joten on luontevaa, että tälle alueelle
sijoittuu vähemmän kauppaa. Alue soveltuu hyvin mm. autokaupalle ja -korjaamoille. Aluetta
voidaan täydentää nykyisen rakenteen mukaisesti. Kauppa sijoittuu hallityyppisiin liikkeisiin
ja alue on vuokratasoltaan edullisempaa kuin korkealuokkaisissa ketjumyymälöitä suosivissa
kauppakeskittymissä. Suuria vetovoimaisia autoliikkeitä ei alueelle siten suositella sijoitetta-
van. Kaupan ja palveluiden yksikkökoko on alueella kohtalaisen pieni, eli alueelle ei suositel-

Liiketilatarpeen suuntaaminen Kairakatu - Metallitien alueella

K-m 2

Kairakatu-
Metallitie

Kairakatu 
alku- ja 
keskiosa Metallitie

Päivittäistavarakauppa ja Alko 500
Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut 3 000 3 000
Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa 15 000 7 000 7 000
Liiketilat yhteensä 18 500 10 000 7 000
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la sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikkörajan ylittäviä myymälöitä. Tämä alue voi toimia
tiva-kaupan laajennusalueena tulevaisuudessa, kun muut tiva-alueet täyttyvät. 

Äyhönjärventien aluetta ei suositella laajennettavan kaupallisesti. Ensisijaisesti kehitettävät
tilaa vaativan kaupan alueet ovat Kairakatu tai Metallitie. Äyhönjärventien alueella sijaitsevan
liikekiinteistön sisäosat voidaan kuitenkin ottaa nykyistä tehokkaampaan kaupan käyttöön
esimerkiksi täydentämällä tyhjät tilat tilaa vaativan kaupan yksikölillä. Maakuntakaava
vahvistettiin 30.11.2011 ja siinä poistettiin tältä alueelta KM-merkintä. Alueelle ei siis voi
enää sijoittaa seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksikköä. Kiinteistöön voidaan
sijoittaa nykyisten toimintojen lisäksi  tiva-kauppaa. 

Yllä olevaan karttaan on merkitty punaisella nykyiset kaupan käytössä olevat pinta-alat
alueella. Karttaan on viitteellisesti merkitty sinisellä kaavan mahdollistamat liiketilan lisäyk-
set. Pääosa eli yli 80 % lisäyksistä tulee olla tilaa vaativaa kauppaa ja muu toiminta lähinnä
alueen palveluita tukevaa kauppaa tai palveluyrityksiä. Koko tarkastelualue on sellaista, että
sinne soveltuu huonosti keskustahakuinen erikoiskauppa ja palvelut. 
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Kairakadun - Metallitien aluetta kehitetään tilaa vaativan kaupan alueena. Muuta erikois-
kauppaa sijoitetaan ensisijaisesti vain Kairakadun alku- tai keskiosaan. Muille alueille
sijoitetaan pääosin tilaa vaativaa kauppaa tai toimialaan kiinteästi liittyvää palvelutoimintaa
(esim. lvi-alan palvelut, keittiökalustesuunnittelu, konevuokraamo). Alueelle voidaan sijoittaa
päivittäistavarakauppaa esim. liikenneaseman yhteyteen johonkin tienristeykseen. Liiken-
neaseman sijoituspaikkaa ei tässä tarkemmin ole tutkittu. 

.
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset

Kairakadun - Metallitien alue on tällä hetkellä laajin tilaa vaativan kaupan alue Raumalla.
Alueella on kaupallisia palveluita noin 40.000 kerrosneliömetriä. Alue on myös ensisijainen
tilaa vaativan kaupan laajennusalue kaupungissa. Kokonaisuudessaan keskustan ulkopuo-
listen alueiden lisätilantarve vuoteen 2030 mennessä on yleiskaavan kaupan selvityksen
mukaan noin 32.000 kerrosneliömetriä. Tästä lähes 20.000 kerrosneliömetriä suunnataan
Kairakadun - Metallitien alueelle. Suuryksikköalueelle suunnataan lisää liiketilaa nykyisten
lisäksi noin 10.000 kerrosneliömetriä ja Papinhakaan noin 5000 kerrosneliömetriä. Uusi
kerrosala tulee pääosin kohdentaa tilaa vaativan kaupan käyttöön. 

Tilaa vaativan kaupan alueiden mitoitus voi olla liiketilan lisätarvetta suurempi, jos alueille
suunnataan pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Tilaa vaativa kauppa ei kilpaile keskustakaupan
kanssa eikä näin ollen vaikuta haitallisesti keskustan kehittämiseen. Tilaa vaativan kaupan
alueet ovat vaihtoehtoisia kaupan sijoittumisalueita. Osa kauppapaikoista jää toteutumatta
ja osa toteutuu väljemmin kuin on mitä on kaavoitettu. Ylimitoitus antaa joustoa myös sen
suhteen, että kauppa kasvaakin nyt arvioitua nopeammin. 

Tilaa vaativan kaupan alueilla voi siis olla ylimitoitusta verrattuna laskennalliseen liiketilan
lisätarpeeseen. Eli myös Kairakadun - Metallitien alueen kaavallinen mitoitus voi olla tässä
esitettyä laskennallista mitoitusta hieman suurempi (esim noin 30 %). Ylimitoitus voi kuiten-
kin perustellusti koskea pääosin vain tilaa vaativaa kauppaa. Muun erikoiskaupan ylimitoitus
voi toteutuessaan haitata keskustakauppaa, jos alueelle sijoittuu keskustakaupan kanssa
kilpailevaa toimintaa. 

Kairakadun - Metallitien alueelle suositellaan sijoitettavan pääosin tilaa vaativaa kauppaa ja
autokauppa. Lisäksi alueelle voidaan sijoittaa näitä tukevia palveluita sekä jonkin verran
muuta erikoiskauppaa. Erikoiskaupan laadun tulee alueella olla sellaista, ettei se kilpaile
keskustakaupan kanssa. Alueelle ei suositella sijoitettavan muotikauppa tai esim kauppa-
keskusmaista kauppaa. Alueelle sopii mm. lastentarvikeliikkeet, eläinkaupat, erikoistuneet
urheilukaupat (pl. urheilumuotikaupat) sekä muut hyvin erikoistuneet myymälät. Yksittäiset
tilaa vaativan kaupan myymälät eivät vaikuta keskustan kehittämiseen. Osa erikoiskaupasta
voi myös toteutua laajantavaravalikoiman myymälöissä. Näiden asema palveluverkossa on
toinen kuin keskustan merkki- ja erikoiskaupan. 

Alueelle voidaan sijoittaa päivittäistavarakauppaa esim. liikenneaseman yhteyteen. Tällä ei
ole haitallisia vaikutuksia muuhun päivittäistavarakaupan verkkoon. Liikenneasemakauppa
ei korvaa keskustan päivittäistavarakauppoja eikä asuinalueen lähikauppoja vaan niiden
asiakaskunta on osin toinen. Liikenneaseman päivittäistavarakauppa palvelee tilaa vaativan
kaupan alueella asioivia sekä  laajoilla aukioloajoillaan myös laajan alueen asukkaita.
Liiketilatarpeesta jää myös muille yleiskaavan kaupan selvityksessä mainituille pt-kaupan
suunnitelmille (3 kpl Pohjoiskehän alueella). 

Kairakadun alku- ja keskiosaa kehitetään tiiviinä tilaa vaativan kaupan alueena. Alueelle
sijoitetaan myymälöitä lähinnä liikekeskusmaisesti myymäläkeskittymiin, joissa liikkeillä on
yhtenäiset pysäköintialueet. Alueelle sijoitetaan tilaa vaativan kaupan ketju- ja merkkiliikkei-
tä. Alueella voi olla myös tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä. Alueelle ei suositella sijoitetta-
van hallimaista huoltotoimintaa. Alueelle voidaan sijoittaa myös erikoiskauppaa kuten
edellisessä kappaleessa kuvattiin. 
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Metallikadun aluetta kehitetään ensisijaisesti autokaupan ja korjaamotoiminnan alueena.
Alueelle voidaan sijoittaa myös muuta tilaa vaativaa kauppaa. Alue on hajanaisempi kuin
Kairakadun alku- ja keskiosa. Uudet myymälät voivat sijoittua joko liikekeskuksiin tai
yksittäisiin myymälärakennuksiin. Alueella on sekä merkkiliikkeitä että pienyrittäjävetoista
hallitoimintaa. Alueella voi olla myös tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä. 

Kairakadun loppuosaa kehitetään lyhyellä tähtäimellä maltillisesti. Alueen nykyistä kaupallis-
ta toimintaa voidaan laajentaa nykyisen tyylisesti jonkin verran. Alueelle sijoitetaan pääosin
huolto- ja varaosaliikkeitä yksittäisiin hallimaisiin rakennuksiin. Alueelle ei suositella sijoitet-
tavan suuria vetovoimaisia ketjuliikkeitä, koska alueen saavutettavuus on huonompi kuin
Kairakadun alkuosan.  Alueelle ei siten suositella sijoitettavan vähittäiskaupan kaupan
suuryksiköitä. Pitkällä tähtäimellä alue voi toimia tilaa vaativan kaupan laajennusalueena,
kun muut alueet täyttyvät. Tällöin alueen saavutettavuutta tulee parantaa.

Äyhönjärventien aluetta voidaan kehittää nykyisissä liikekiinteistöissä. Lisärakentamista
alueelle ei juuri mahdu. S-marketin kiinteistön kaikki tyhjät liiketilat voidaan ottaa tilaa
vaativan kaupan käyttöön. Näillä muutoksilla ei ole haitallista vaikutusta keskustan kehittämi-
seen tai muuhun palveluverkkoon. Kun uutta liiketilaa ei alueelle saada rakennettua, niin
tilaa vaativan kaupan kehityksen painopistealueena on Kairakatu ja Metallitie. 


