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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualue 
 
Aloite 
Kiinteistö Oy Kakskaks hakee kaavamuutosta omistamansa kiinteistön osalta, jotta 
voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus voidaan hyödyntää. Kaava-
muutoksella halutaan mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen yhtiön ton-
tille nykyisen autotallin tilalle. Kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaavamuu-
tokseen ryhtymisestä 21.6.2017 (KVJ 61 §).  
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Satamakadulla, Satamakadun ja Kanavakadun risteyksen vä-
littömässä läheisyydessä. 

 

Suunnittelualueen nykytila 

 Suunnittelualue sijaitsee keskusta-alueella ja on pääosin rakennettu. 

 Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen (A) ja palvelu-
jen (P) alueen rajalla. 

 Yleiskaava 2025 luonnoksessa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).   

 Sekä maakuntakaavan että yleiskaavaluonnoksen mukaan tontti sijaitsee vaa-
rallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä 

(konsultointivyöhyke). Tämä on otettava huomioon suunnittelussa ja asiasta 
on suunnittelun yhteydessä pyydettävä tarvittavat lausunnot.  

 Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu kerrosta-
lovaltaiseksi alueeksi AK.  

 Alueella on voimassa 18.3.1970 hyväksytty asemakaava. Kaavan mukaan 
tontti on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta.  

 
Kaavan tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakenta-
minen tontille nykyisen autotallin tilalle. 

 
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 
Kaavatyön yhteydessä on huolehdittava alueen kaupunkikuvallisesta laadusta ja tarkas-
teltava hankkeen suhdetta viereiseen virkistysalueeseen sekä yleiskaavatyön yhtey-
dessä laadittuihin visioihin Kanalin varren kehittämisestä. 

 
Vaikutusten arviointi 
Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yhtey-
dessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  
 

 

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 suunnitelmaan 
tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset 
on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset teh-
dään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 

Lisätietoja: 

Rauman kaupunki 
Kaavoitus 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Leena Joki-Korpela 

 puh. (02) 834 3663 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusavustaja  
Satu Sarkoranta 

 puh. (02) 834 3662 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto 
 
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Helena Ollila, varapuheenjohtaja 
Pasi Alonen, jäsen 
Sari Seimelä, jäsen 
Johanna Vainila, jäsen 

Tomi Suvanto, toimialajohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin. kaavoitusjohtaja, sihteeri 
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Aikataulu Talvi 2017-2018 Talvi 2018 Kevät 2018 Kevät/syksy 2018 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtä-
villä 14 päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 
päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomista-
jat 

Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnallistek-
niikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepääl-
likkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupääl-
likkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitysjohtaja 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö 
Tukes 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Sivistysvaliokunta 
Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto   

Satakunnan Museo OAS tiedoksi Lausunto  Kuulutus 

Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus ELY 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Vammaisneuvosto 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide 
luonnoksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

 

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen. 
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 


