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Suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla

Aloitus
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asema-
kaavamuutokseen ryhtymisestä 26.9.2017 KVJ 86 §. Rauman kaupungin ja
Kiinteistö Oy Rauman Kalliokatu 2 välinen sopimus asemakaavan muutok-
sen käynnistämisestä on allekirjoitettu 19.4.2018.

Kaavatyö (Kalliokatu 2) sisältyy vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan. Kaava-
työstä on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituskat-
sauksessa, joka julkaistiin Rauman kaupungin tiedotuslehdessä 1/2018.
Kaavoituskatsauksesta on lisäksi kuulutettu 4.4.2018.

Suunnittelualue
Suunnittelualueena on osoitteessa Kalliokatu 2 sijaitsevan tontin 684-2-212-
1. Tontilla on vuonna 1982 valmistunut raumalaisen arkkitehtuuritoimiston
Rauno Lehmuksen suunnittelema, Suomen Työväen Säästöpankin raken-
nuttama keraamisella ruskealla tiililaatalla verhoiltu elementtirakennus. Ra-
kennus on säilyttänyt hyvin alkuperäisen ilmeensä.

Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Satakunnan maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on keskusta-
toimintojen aluetta (C). Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kau-
punkitasoisten ja vastaavien seudullisten keskusten ydinalueet, joihin sijoit-
tuu keskustahakuisten palvelu-, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen alu-
eita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen.
Alue sijaitsee maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä (sv3). Alue on li-
säksi matkailun kehittämisvyöhykettä (mv2) ja kaupunkikehittämisen kohde-
aluetta (kk).

Yleiskaavatilanne
Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty oikeusvaikutteinen Rauman
keskustan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu palvelujen- ja hallinnon alu-
eeksi asuinalueeksi (P).

Vireillä olevassa Rauman yleiskaava 2025 luonnoksessa alue on osoitettu
keskustatoimintojen alueeksi (C).

Vireillä olevassa keskustan osayleiskaavan muutoksen ehdotuksessa alue
on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C).
Merkinnällä osoitettavalla alueella pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja
hallinto, keskustaan soveltuva asuminen, keskustaan soveltuvat ympäristö-
häiriötä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnat, näihin liittyvä liikenne ja virkis-
tys sekä yhdyskuntatekninen huolto.

Aluetta koskeva suunnittelumääräyksessä on todettu mm seuraavasti:
•  Asemakaavaa muutettaessa alueelle saa osoittaa keskustaan soveltu-

vaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu- ja liiketiloja
•  Suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiir-

teiden vaaliminen



RAUMAN KAUPUNKI
KAAVOITUS 7.5.2018

•  Asuinrakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon kaupunki-
maisen katuympäristön syntyminen

•  Aluetta suunniteltaessa on huomioitava jalankulku-, pysäköinti- ja huol-
toliikenteen toimivuus

•  Suunnittelussa on huomioitava riittävä pysäköintipaikkojen määrä
•  Alueelle ei tule sijoittaa keskustan luonteeseen sopimatonta tuotanto-

toimintaa
•  Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida kävelypainotteisuuden tuke-

minen
•  Rakentaminen on suunniteltava siten, että rakennukset suojaavat

asuin- ja ulko-oleskelutiloja yli 55 dBA:n melulta.

Kiinteistö sijaitsee Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä
(sv2). Asemakaavaan laadittaessa on erityisesti otettava huomioon Vanhan
Rauman maailmanperintöarvojen sekä kulttuurihistoriallisen, kaupunkiku-
vallisen ja toiminnallisen erityisaseman vaaliminen ja tukeminen. Kaikista
kaavahankkeista on pyydettävä lausunto Museovirastolta

Kiinteistö sijaitsee vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitok-
sen suojavyöhykkeellä (konsultointivyöhyke). Tämä on otettava huomioon
suunnittelussa ja asiasta on suunnittelun yhteydessä pyydettävä tarvittavat
lausunnot.

Asemakaava
Alueella on voimassa 26.11.1990 hyväksytty asemakaava. Kaavan mukaan
kiinteistö on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeu-
deksi on osoitettu 3380 k-m2. Autopaikkanormina on 1ap/70m2. Kaavassa
on määrätty, että alueelle saa osoittaa enintään kaksi kiinteistön hoidon kan-
nalta tarpeellista asuntoa. Tontille on osoitettu komikerroksinen auton säly-
tyspaikan rakennusala.

Tontin pinta-ala on 2105 m2 ja rakennusoikeus on 3380 k-m2. Tontin käy-
tetty rakennusoikeus on yli 3400 k-m2. Kiinteistöllä on yksi liike- ja toimisto-
rakennus sekä pysäköintilaitos

Kaavan tavoitteet
Hakijan tavoitteena on muuttaa nykyistä liike- ja toimistotilaa asunnoiksi ra-
kennuksen 2.-5. kerroksissa.

Kaavan valmistelun yhteydessä tutkitaan mm. kiinteistölle riittävien pysä-
köintitilojen toteutumista ja liike- ja asuintilojen keskeistä suhdetta.

Vaikutusten arviointi
Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset mm.
yhdyskuntarakenteeseen, luontoon, kaupunkikuvaan ja maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin ja elinympäristöön, liikenteeseen sekä talouteen. Kaava-
työssä hyödynnetään mm. keskustan osayleiskaavan muutoksen yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä.

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 vaikut-
taa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvite-
tään. 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 var-
haisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon.
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallis-
tumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja
esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi
suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeel-
liseksi näkee.

Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti
Jouni Mäkinen

puh. 044 793 3665 kaavoitus@rauma.fi

Kaavoitusavustaja
Jarno Rostedt

puh. 044 403 6099 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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kevät 2018 kesä 2018 syksy 2018 syksy 2018

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Luonnos nähtävillä
30 päivää

Ehdotus nähtävillä
30 päivää

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet OAS / netti Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat OAS / kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnallisteknii-
kan johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö,
rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö
Sivistystoimiala: toimialajohtaja
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja
Kaupunkikehitysjohtaja

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Satakunnan pelastuslaitos, aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus
Sivistysvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto
Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ELY
Satakunnan Museo
Tukes

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 luon-
noksesta

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta

Valitusoikeus kaupunginval-
tuuston päätöksestä Turun
hallinto-oikeuteen

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


