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Tiivistelmä

Kaavaprosessin vaiheet

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto teki päätöksen, että Karinkentän asemakaavamuutokseen ryhdytään
25.8.2015 (KVJ 104 §).

Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 2.3.2016.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja rakennemalli olivat nähtävillä 10.-24.3.2016.

Kaavoitusjaosto päätti 21.6.2017 (KVJ 62 §), että kaavaluonnosvaihtoehdot 1 ja 2 asetetaan nähtäville.

Kaavaluonnosvaihtoehdot 1 ja 2 olivat nähtävillä 24.8.-25.9.2017.

Kaavasta pidettiin viranomaisneuvottelu 1.11.2017.

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja siihen liittyvät
rakentamistapamääräykset sekä päätti niiden asettamisesta julkisesti nähtäville (13.3.2018 KVJ 36 §).

Kaavaehdotus ja sitä koskevat rakentamistapamääräykset olivat nähtävillä 22.3.-23.4.2018.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet

Kaavalla on tarkoitus liittää vajaakäytössä oleva suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskustaa.
Tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen syntymiselle.
Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen,
korkealaatuinen arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimivuus sekä toimiva liikenne.

Kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka korvaa Äijänsuon alueella olevan nykyisen
uimahallin. Alueelle aiotaan rakentaa myös uudet tilat Hj. Nortamon koulua ja opistoja varten. Näiden
lisäksi alueelle suunnitellaan urheiluhallia.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttaminen alkaa heti sen saatua lainvoiman.
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1. Alueen nykytilanteen yleiskuvaus

Karinkentän alue sijaitsee keskusta-
alueen lounaiskulmassa keskustaa
kiertävän kehäväylän varrella.

Alueella on entinen Lyseon
koulurakennus, jossa toimiin
nykyisin kansalaisopisto. Lisäksi
alueen koilliskulmassa on kaksi
puurakennusta. Niistä toinen on
asuinkäytössä ja toinen toimii
kaupungin wihertoimen
sosiaalitilana.

Suunnittelualueen eteläosa on
pääasiassa pysäköintikäytössä
olevaa hiekkakenttää.

Kaavallisesti suunnittelualue on muodostunut 1922 valmistuneen Harald Andersinin laatiman asemakaavan
mukaan. Kaavassa alueelle on osoitettu rakennusjärjestyksen mukaan rakennettavia tontteja ilmeisesti
asumista varten sekä alueita julkisia toimintoja varten, kuten kisa- ja laulukenttä, laululava, kilpa-ajorata,
kilpailukenttä ja tenniskenttiä. Katujen varsille on osoitettu runsaasti puuistutuksia.

Ote Harald Andersinin 1922 laatimasta asemakaavasta

Suunnittelualue on alavaa. Rauman tullikartassa vuodelta 1773 merenlahti ulottuu vielä suunnittelualueen
eteläosaan. Samoin on vielä 1838 vuoden tiluskartassa. Suunnittelualueen pohjoisosa on merenlahteen
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työntyvällä niemellä, joka on nimetty Aittakariksi. Suunnittelualueen alavinta eteläosaa on täytetty 1960-
luvulla.

Keskustan asemakaavassa (26.11.1990) on Karinkentän alue todettu hajanaisesti rajautuvaksi.
Korttelikohtaisessa selostuksessa on alueen tavoitteiksi asetettu vanhempien rakennusten poistuminen ja
koulurakennuksen laajennus tai erillinen uudisrakennus koulun itäpuolelle sekä runsas istuttaminen
suoraviivaisen koulurakennuksen ympäristön pehmentämiseksi. Karinkentän eteläpuoli on jätetty kokonaan
pysäköintialueeksi keskustan tarpeita varten.

Alue on jäänyt melko vajaakäyttöiseksi sen suhteellisen keskeisestä sijainnista huolimatta. Se on toiminut
pysäköinnin reservialueena erilaisten tapahtumien yhteydessä sekä sirkus- ja tivolikenttänä.

1.1 Luonnonympäristö

Alue on kokonaan rakennettua eikä sillä ole luonnontilaista ympäristöä. Alueella on jonkin verran istutettua
puustoa ja pensaita.

1.2 Maisema

Suunnittelualue on laajaa tasaista aluetta, joka on entistä merenlahtea. Aluetta on täytetty 1960-luvulla.
Maanpinnan taso vaihtelee +2.5 - 3.5 m välillä. Suunnittelualueen eteläpuolella maasto kohoaa
huomattavasti.

1.3 Rakennettu ympäristö

Kaava-alueella ja sen itäpuolella on viiden asuin- ja liikerakennuksen rykelmä 1930-luvulta. Talot on
suunnitellut Kaino Kari. Rakennusryhmä muodostaa ajallisen ja maisemallisen kokonaisuuden.

Rauman keskustaajaman kulttuuriympäristöselvityksen (Satakunnan Museo, Pekka Piiparinen 2014)
mukaan alueen asuintalot ja samaan ryhmään liittyvät pohjoispuolen talot muodostavat alueen, joka
kertoo uuden keskustan rakentumisesta. Toista vastaavaa kokonaisuutta löydy uuden kantakaupungin
alueelta. Puutalokokonaisuudella on merkittävää kaupunkikuvallista arvoa. Selvitys sisältää arvion alueen
muutoksensietokyvystä, josta todetaan seuraavaa:

Alue sietää muutoksia edellyttäen, että täydennysrakentaminen sopeutetaan olemassa olevaan
historialliseen rakennuskantaan. Alueen ympäristössä on rakentamatonta maata ja tässä selvityksessä
suositellaan näiden tilojen täydennysrakentamista sopeuttaen ne tässä esitettyihin kohteisiin sekä muuhun
alueen historialliseen rakennuskantaan.
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Ilmakuva etelästä. Pientalokokonaisuus on rajattu valkoisella. Kokonaisuuteen liittyvät rakennukset
Aittakarinkadun pohjoispuolella on rajattu valkoisella katkoviivalla. Etualalla näkyvät väliaikaiset
kouluparakit on poistettu alueelta.

Nortamonkadun varressa alueen kaakkoispuolella olevat huoltamo ja autokauppa ovat 1960-luvulta. Niitä
on kuitenkin muutettu merkittävästi eikä alkuperäistä rakennusajankohtaa ole enää havaittavissa.

Aittakarinkatu 6

Aittakarinkadun ja Alfredinkadun kulmauksessa oleva talo on Kaino Karin vuonna 1938 suunnittelema.
Valmistuttuaan rakennus käsitti kaikkiaan kuusi asuntoa, joista kaksi sijaitsi yläkerrassa. Rakennus on
säilynyt runkomalliltaan ja tyylillisesti ulkoasultaan alkuperäisen kaltaisessa asussa. Vuosikymmenten
aikana toteutetut muutokset ovat koskeneet pääosin rakennuksen sisätiloja. Ikkunat on uusittu
alkuperäisen mallin mukaan lähivuosina. Aukotus ja puitekoko näyttää säilyneen alkuperäisenä. Myös
saumapeltikate on uusittu lähivuosina.

Rakennus edustaa tyylillisesti melko tyypillistä aikansa asuinrakennusta. Molemmilla sivuilla on kookkaat
pulpettikattoiset kaavelit. Molemmilla sivuilla on kattolappeessa lisäksi pienet kolmion malliset kattolyhdyt.
Vuorauksena on vaakaponttilaudoitus.
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Aittakarinkatu 6 on inventoinnin yhteydessä arvotettu A-luokkaan kuuluvaksi. (Erityisen merkittävä
rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen edustaja ja kaupunkikuvan kannalta
tärkeä. Säilytettävä.)

Aittakarinkatu 8

Aittakarinkadun varressa on ilmeisesti 1930-luvun lopulla valmistunut entinen asuinrakennus, joka on
nykyään Rauman kaupungin Wihertoimen käytössä. Rakennus on säilynyt runkomalliltaan alkuperäisenä.
Alkuperäinen rakennusajankohta on edelleen havaittavissa, mutta muutokset ovat myös olleet melko
mittavia. Rakennuksen sisätilat on muutettu täysin useaan otteeseen. Tehdyt muutokset laskevat
rakennuksen rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa huomattavasti.

Aittakarinkatu 8 on inventoinnin yhteydessä arvotettu C-luokkaan kuuluvaksi (Rakennus, jolla on merkitystä
kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden kannalta. Säilyttäminen suotavaa.)
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Entinen Lyseo

Aittakarinkadun ja Hankkarintien kulmauksessa on koulurakennus. Reino Lucanderin ja Olli Vahteran
suunnitteleman uuden lyseon rakentaminen Aittakarin alueelle aloitettiin vuonna 1967 ja se valmistui
vuonna 1969. Vivi Lönnin 1904 suunnittelema koulurakennus muutama kortteli pohjoisempana Kanalin
varressa oli käynyt liian ahtaaksi ja se oli päässyt huonoon kuntoon. Vanha Lyseorakennus purettiin 1972.
Koulurakennuksen sydän on kolmen kerroksen korkuinen keskusaula, jossa on näyttämö ja parveke.
Keskusaulan molemmissa päissä ovat varsinaiset opetustilat. Rakennus jakautuu viiteen osaan, idän
puolelta ensimmäisessä osassa on puu- ja metallityöpajat sekä vahtimestarin asunto, seuraavassa osassa on
ruokala ja keittiö, keskellä keskusaula ja opetustilat, neljännessä osassa opettajien huone ja viimeisen osan
muodostaa liikuntasali. Vuonna 1987 toteutettiin Rauman kaupungin talonrakennusosaston suunnittelema
lisärakennus, johon on sijoitettu musiikki-, käsityö- ja kotitalousluokat sekä terveydenhoitajan vastaanotto.
Rauman lukio muutti vuonna 2000 Aronahteen koulun tiloihin ja Lyseoon jäi yläaste. Lukion tilalle muutti
kansalaisopisto. Koulu toimi jonkin aikaa väistötilana Uotilan koulun oppilaille. Nykyään rakennuksessa
toimii enää kansalaisopisto.

Rakennus edustaa melko tyypillistä 1960-70 -lukujen vaihteen modernia koulurakennusarkkitehtuuria.

Entisen Lyseon koulun käyttö painottuu nykyisin iltaan kun talossa toimii kansalaisopisto.
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1.4 Liikenne ja pysäköinti

Kaavoitettava alue sijaitsee kahden etelästä kaupunkiin tulevan pääväylän Hankkarintien ja
Nortamonkadun välissä sekä keskustaa kiertävän kehäväylän varressa. Myös pyöräilyn pääverkko sivuaa
aluetta kolmelta suunnalta.

Liikennemäärä Karinkentän kohdalla Aittakarinkadulla on noin 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kyseessä on
suhteellisen vilkas pääkatu, joka on osa keskustaa kiertävää kehäväylää. Aittakarinkadun, Hankkarintien ja
Vähämaanpuiston risteykseen on rakenteilla uusi kiertoliittymä.

Alueella on huomattava määrä pysäköintitilaa, jota käytetään suurien tilaisuuksien yhteydessä ja alueelle
on myös osoitettu sellaista pysäköintiä, jota ei ole muualla pystytty hoitamaan. Alueella on esimerkiksi
arkisin työpaikkojen pysäköintiä ja jääkiekko otteluiden aikaista pysäköintiä.
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2. Lähtötiedot ja selvitykset

2.1 Pohjakartta

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se täyttää
kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssa annetut vaatimukset.

2.2 Maanomistus

Alue on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kartassa harmaalla on osoitettu kaupungin omistamat alueet.

2.3 Selvitykset

Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan kaavan laatimisen yhteydessä.

2.3.1 Rakennettavuusselvitys

Koko kaava-alueelle on tehty alustava rakennettavuusselvitys. Selvityksen on laatinut Ramboll Oy 1.4.2016.
Selvitys on suuntaa antava ja ennen varsinaista rakentamista tulee tehdä kohdekohtainen pohjatutkimus.

Selvityksen mukaan uimahallin sijoituspaikalla alueen luoteisosassa kallio on ylimmillään maanpinnassa.
Alueella kantavat rakenteet perustetaan joko suoraan luonnontilaisen tai louhitun kallion varaan.

Alueen koko eteläosassa Sahankadun varressa kallion pinta on syvemmällä. Rakentaminen alueella
edellyttää paaluttamista.
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 Alueen koillisosassa nykyisten asuinrakennusten alueella kallion pinta on lähellä maanpintaa. Alueen
eteläosassa, erityisesti yli 2-kerroksiset rakennukset paalutetaan.

Koko tutkimusalueella maaperä läpäisee vettä huonosti, mikä edellyttää salaojitusta.

Radon tulee ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa, koska sitä voi olla täyttöihin käytetyssä maa-
aineksessa.

2.3.2 Maaperän pilaantuneisuustutkimus

Pohjatutkimuksen ja perustamisselvityksen yhteydessä otettiin muutamia näytteitä, jotka tutkittiin.
Tutkimuksissa todettiin metallien ja/tai öljyhiilivetyjen osalta kynnysarvojen ylittäviä pitoisuuksia. Näiden
tutkimusten täydentämiseksi Ramboll Oy laati 14.6.2016 valmistuneen maaperätutkimuksen.

Maaperätutkimuksen tavoitteena oli tutkia alueen maaperän pilaantuneisuutta sekä arvioida mahdollista
maaperän puhdistustarvetta.

Maaperä luokiteltiin viitearvovertailun perusteella pilaantuneeksi joiltain osin. Pilaantuneisuuden
arvioidaan sijoittuvan alueen täyttömaakerroksiin.

Alueelle asennettiin kolme pohjavesiputkea rakennettavuusselvitystä varten. Tehtyjen öljyhavaintojen
vuoksi pohjavedestä otettiin myös näytteet. Tehtyjen tutkimusten perusteella pohjavettä ei luokitella
pilaantuneeksi, mutta siinä esiintyy raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, joten sen kemiallinen laatu on
heikentynyt.

Riskitarkastelun perustella kohteessa on olemassa riski haitta-aineiden kulkeutumiselle maaperässä ja
pohjavedessä. Haitta-aineille altistumista kohteen nykytilanteessa ei arvioida tapahtuvan.

Pilaantuneiden alueiden muuttaminen asuinkäyttöön voi aiheuttaa terveysriskejä, mikäli haitta-aineita jää
asuinalueelle. Haitta-ainepitoiset maamassat tulisivat hyvin todennäköisesti poistetuksi kohteen
rakennustöissä rakennekerrosten vaatimalta syvyydeltä. Näin ollen alueella ei enää esiintyisi
pilaantuneisuutta eikä täten myöskään riskiä haitta-aineille altistumiselle.
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Kohteessa on olemassa kunnostustarve tutkimuspisteiden 250/2015, 390/2015 ja P3, P4 ja P5 alueilla.
Haitta-aineet ovat keskiraskaita ja raskaita öljyhiilivetyjä sekä pisteessä 250/2015 kromia.

2.3.3 Liikennemeluselvitys

Liikennemeluselvityksen on laatinut Ramboll Oy 22.6.2016.

Työssä määriteltiin melun laskentamallin avulla alueen melutasot nykyliikenteellä sekä vuoden 2035
ennusteliikenteellä huomioiden alueen nykyinen maankäyttö.

Aittakarinkadun ja Nortamonkadun varrella suositellaan merkittäväksi äänitasoeroa kuvaavaksi
määräykseksi 32 dB, koska julkisivulinja on aivan kadun varressa. Hankkarintien varressa riittää 30dB
eristävyysvaatimus.

Parvekkeita voi sijoittaa julkisivuille, joilla täyttyvät ulkomelun ohjearvot. Jos melutaso ylittää ohjearvon, on
parvekkeet suojattava melulta esimerkiksi lasituksin. Tavanomainen lasitus alentaa melua 5-10 dB
toteutustavasta riippuen.
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Päiväajan meluvyöhykkeet LAeq 07-22 Liikenne-ennuste vuonna 2035

Yöajan meluvyöhykkeet LAeq 22-07 Liikenne-ennuste vuonna 2035
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2.3.4 Rakennusinventointi

Alueen rakennuskanta on inventoitu keskustan osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Inventoinnin on
laatinut Satakunnan Museo 18.2.-15.6.2013.

Alueen asuinrakennuksista yksi on arvioitu erityisen merkittäväksi rakennukseksi (A), joka on oman aikansa
rakennustavan todistusvoimainen edustaja ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä, säilytettävä rakennus. Kolme
asuinrakennusta on arvioitu merkittäviksi (B), jotka ovat tärkeitä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja
ympäristön kannalta. Myös ne ovat säilytettäviä rakennuksia.

Rakennukset edustavat 1930-luvun tyypillistä rakentamista. Kookkaissa rakennuksissa on ollut useampia
asuntoja. Rakennukset ovat Kaino Karin suunnittelemia.

C-luokkaan kuuluviksi eli rakennuksiksi, joilla on merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön
kokonaisuuden kannalta, on arvioitu kaupungin whertoimen käytössä oleva puutalo ja huoltoasema.

Kokonaan arvottamatta on jätetty liiketalo ja nykyään kansalaisopistona toimiva entinen Lyseon
koulurakennus.

Kaava-alueella näistä ovat A-luokkaan kuuluva vanha puurakennus, wihertoimen käytössä oleva
puurakennus ja entinen Lyseo.

Vanhan Rauman maailmanperintökohteen suoja-alueen rakennusinventoinnin (Satakunnan Museo 2013)
mukaiset arvotukset.

2.3.5 Kulttuuriympäristöselvitys

Yleiskaavan yhteydessä on laadittu Rauman keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys (Satakunnan Museo
2014), jossa todetaan muun muassa seuraavaa:
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Alue muodostaa pienen 1920- ja 1930-luvuilla valmistuneen kaupunkimiljöön. Alue kertoo uuden keskustan
rakentumisesta edellä mainittuina vuosikymmeninä. Toista vastaavaa kokonaisuutta ei uuden
kantakaupungin alueelta löydy. Alue on merkittävällä paikalla raumalaisittain vilkasliikenteisen
Aittakarinkadun varrella. Puutalokokonaisuudella on merkittävää kaupunkikuvallista arvoa.

Alue sietää muutoksia edellyttäen, että täydennysrakentaminen sopeutetaan olemassa olevaan
historialliseen rakennuskantaan. Alueen ympäristössä on rakentamatonta maata ja tässä selvityksessä
suositellaan näiden tilojen täydennysrakentamista sopeuttaen ne tässä esitettyihin kohteisiin sekä muuhun
alueen historialliseen rakennuskantaan.

2.3.6 Lyseon tekniseen kuntoon liittyvät selvitykset ja lausunnot

Laaditut selvitykset

Lyseorakennuksesta on tehty selvitys Ilmanvaihdon toimintaedellytykset, rakenteiden materiaalinäytteet,
sisäilman VVOC näytteet sekä asbestipölylaskeuman tarkastus ja siihen liittyvä materiaalinäytteiden
tulosten arviointi. Selvitykset on laatinut Raksystems Anticimex vuonna 2013.

Tutkimuksen tehtäväksi on kuvattu selvittää rakennuksen ilmanvaihdon tehokkuutta ja alipaineisuus, ottaa
rakenteiden kriittisiksi arvioiduista paikoista materiaalinäytteet sekä ottaa sisäilmasta haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden näytteitä (vvoc näytteitä) kriittisistä paikoista, lisäksi laskeumapölystä selvittää
asbestin olemassaoloa. Lisäksi tuli arvioida aistinvaraisesti mahdollisia sisäilmastoon vaikuttavia
rakenteellisia riskejä ja vaurioita. Tutkimukseen sisällytettiin kaikki henkilökunnan ja opetuskäytössä olevat
tilat.

Kohteessa tehdyn tutkimuksen ja mahdollisten esille tulevien toimenpiteiden kiireellisyydestä johtuen tehty
tutkimus ja raportointi ei vastaa Sisäilmayhdistyksen julkaisua nro 12 Sisäilmasto- ja kosteustekninen
kuntotutkimus kouluille ja päiväkodeille. Pääpaino raportoinnissa ja tutkimuksessa asetettiin pikaisesti
toteutettavissa oleville toimenpiteille sekä sisäilmaston mahdollisten terveyshaittojen selvittämiseen.

Tutkimus suoritettiin touko-kesäkuussa 2013.

Ennen tutkimusta tiedossa olleita ongelmia ja havaintoja:

- koulussa toiminut henkilökunta ja oppilaat ovat valittaneet huonosta sisäilmasta sekä ajoittaisesta
viemärin hajusta

- opettajien huoneessa ja konesalissa ollut vesikaton vuotoa

- havaittu kohteen voimakas alipaineisuus ja liikuntatiloissa viemärin hajua

Materiaalinäytteiden perusteella selvityksen yhteenvedossa todetaan muun muassa, että kohteessa ei ole
rakennusosista tai käytetyistä materiaaleista johtuvaa sisäilmahaittaa. Kohteen sisäilman laatua koskevat
havainnot liittyvät rakennuksen ikääntymiseen ja heikkotehoiseen ilmanvaihtoon, jonka teho ei tahdo olla
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riittävä kohteen opiskelijamäärät huomioiden. Kohteen ennakkokäynnillä aistittua voimakasta
alipaineisuutta tai viemärin hajua ei enää havaittu.

Materiaalinäytteiden tulosten arvioinnissa esitetään johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia lähinnä
koskien liikuntasaliosaa ja teknistä tilaa.

Edellä kuvatun selvityksen lisäksi Raksystems Anticimex on antanut syksyllä 2013 Rauman kaupungin
opetustoimen pyynnöstä lausunnon koulurakennuksen turvallisesta käytöstä liittyen sisäilmahaitta
epäilyyn. Lausunnossa todetaan seuraavaa:

Rauman Lyseon koulussa on epäilty sisäilmahaittaa, jonka johdosta on suoritettu tutkimuksia kesästä 2013
saakka. Tähän mennessä tutkimuksissa ei ole tullut esille vaurioita tai mikrobikasvua rakenteissa, jotka
olisivat yhteydessä huoneilmaan. Tutkimuksissa havaittiin viite liialliseen mineraalivillakuitumäärään
ilmassa. Mineraalivillakuidut eivät kuitenkaan tutkimusten mukaan aiheuta pysyvää terveyshaittaa.

Rakennuksesta havaittiin tutkimusten yhteydessä myös mikrobikasvua ulkosinien eristeistä sekä
kohtuullisen voimakas alipaineisuus. Ulkoseinän sisäkuoren rakenne on kuitenkin tiivis betonirakenne, jonka
läpi ei ole osoitettu mikrobien tai mikrobien aineenvaihduntatuotteiden pääsevän.

Tutkimuksia jatketaan selvittämällä mahdollisia rakenteiden ilmavuotoja, mineraalivillakuitujen lähteitä
sekä säiden salliessa otetaan sisäilmasta mikrobinäytteet. Mikäli jatkotutkimuksissa ilmenee seikkoja,
joiden mukaan olisi perusteltua syytä olettaa rakennuksesta koituvan terveyshaittaa, tulee rakennuksen
käyttö arvioida uudelleen.

Jatkotoimenpiteet

Lyseossa on tehty selvityksen perusteella tarvittavia toimenpiteitä. Tiedossa on kuitenkin ollut, että
rakennus jää pois koulukäytöstä, joten toimenpiteillä ei ole edes pyritty pitkäaikaisiin tuloksiin. Mikäli
suunnitelmissa olisi ollut pidempiaikainen käyttö, olisi tilanne edellyttänyt vielä kattavampia ja tarkempia
kartoituksia kosteus- ja mikrobivaurioista ja kokonaisvaltaista korjaussuunnittelua.

Tilatoimen perusteltu koulurakennuksen purkamiselle

Rauman kaupungin tilapalvelut on antanut kirjallisen lausunnon perusteluista Lyseon entisen
koulurakennuksen purkamiselle. Lausunnossa todetaan seuraavaa:

2000-luvun lopulla Rauman kouluverkossa tehtiin merkittäviä muutoksia. Tähän muutokseen liittyen
koulutoiminta rakennuksessa päätettiin lopettaa v 2013. Kouluverkon muutokseen liittyvien
tehostamisajatusten lisäksi, Lyseon lakkauttamista puolsi ko. koulurakennukseen suunnitellun
peruskorjaustyön arvioidut huomattavan korkeat korjauskustannukset sekä rakennuksessa ilmenneet
sisäilmaongelmat. Koulutoiminnan lakkauttamisen jälkeen rakennuksessa on ollut kansalaisopiston
toimintoja.

Tilapalvelut-palvelualueen näkemys on, että Lyseon koulurakennusta ei ole järkevää peruskorjata, koska
rakennuksen korjaaminen tulisi korkean korjausasteen johdosta erittäin kalliiksi. Peruskorjauksen
korjausastetta nostaa rakenteissa ilmenneiden rakennusfysikaalisten riskitekijöiden poistamistarve. Vanhan
koulurakennuksen korjaaminen tilankäytöltään tehokkaaksi ja uuden oppimisympäristön vaatimukset
huomioivaksi nostaisi myös kustannuksia.
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2.3.7 Kaupallinen selvitys

Yleiskaavan ja keskustan osayleiskaavan sekä muiden kaavojen yhteydessä on teetetty monia erillisiä
kaupallisia selvityksiä vuosien 2011-2015 aikana. Näiden selvitysten päivitetyn yhdistelmän on laatinut WSP
2.6.2016.

Selvityksessä todetaan ydinkeskustan reuna-alueista ja Karinkentän alueesta muun muassa seuraavaa:

Keskustassa on kauppaa myös aivan keskusta-alueen ulkopuolella. Keskustan reuna-alue jatkuu
Nortamonkatua etelään päin Karinkentän alueelle. Alueen palvelut painottuvat laajan tavaravalikoiman
kauppaan sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan. Lisäksi alueella on pari erikoiskauppaa, muuta
kaupallista palvelua sekä toimistoja. Palvelut ovat varsin yksittäisiä, mutta muodostavat kuitenkin
omanlaisen keskittymän ydinkeskustan reunaan. Valtaosin alueen kaupan palvelut ovat sellaisia, jotka
soveltuisivat myös market- ja tilaa vaativan kaupan alueille. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, että ne
luontevammin myös näille alueille sijoittuisivat. Toisaalta ei myöskään ole mitään estettä, että palvelut
jäävät nykyisille paikoilleen. Varsinkin laajan tavaravalikoiman myymälä, joka painottuu pitkälti
päivittäistavarakauppaan, sijoittuu hienosti asukkaiden lähiympäristöön.

Kaupalliseen selvitykseen sisältyy asiakasvirta-analyysi, jossa on tutkittu keskusta-alueen kaupallisten
ratkaisujen vaikutusta keskustan eri osien asiakasvirtojen kehitykseen. Arviossa on mukana ydinkeskustaan
suunniteltu Kanalin Länsirannan kauppakeskus. (Kauppakeskuskaava on hyväksytty Rauman
kaupunginvaltuustossa, mutta siitä on valitettu hallinto-oikeuteen eikä kaava ole voimassa. )

Analyysissä todetaan muun muassa seuraavaa:

Kauppakeskuksen rakentaminen merkitsee keskustan palvelutarjonnan kasvua. Rauman keskustassa
palvelutarjonta monipuolistuu ja tiivistyy. Tämä lisää keskustan liikkeiden asiakasvirran kokonaismäärää
merkittävästi.

Kauppakeskuksen asiakasmäärä nousee suureksi, kun suhteellisen pienelle alueelle keskittyy paljon liikkeitä.
Tämä näkyy merkittävimmin asiakasvirtojen muutoksissa aivan lähialueilla eli lähikortteleissa Länsirannan
ja Vanhan Rauman sauma-alueella.

Asiakasvirta-analyysi osoittaa asiakasvirtojen laskua Karinkentän suunnalla Nortamonkadun varrella.

2.3.8 Viherverkkoselvitys

Yleiskaavan yhteydessä on tehty Rauman keskusta-alueiden viherverkoston kehittämissuunnitelma.
Suunnitelman on laatinut WSP 18.9.2013.

Suunnittelualueella ei ole yhtään puistoaluetta. Alueen lähettyvillä on kuitenkin hoitoluokaltaan
käyttöviheraluetta, lähimetsää ja ulkoilu- ja virkistysmetsää.

Reilun sadan metrin etäisyydellä alueesta, sen pohjoispuolella, on Kanalin varren puistoalue, joka on
keskeinen osa ydinkeskustan viherverkostoa. Alue on tärkeä myös keskustan ainoana vesialueena.
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Eteläpuolella alueen tuntumassa on Äijänsuon urheilualue ja siihen liittyvät ulkoilu- ja virkistysmetsät.
Näillä viheralueilla on erityistä merkitystä myös koko kaupungin viherverkostokokonaisuuden kannalta.

2.3.9 Liikenne ja pysäköintiselvitykset

Karkinkenttä sijaitsee keskustan kehäväylän tuntumassa ja eteläisten sisääntuloväylien varrella. Jalankulku-
ja pyöräily-yhteydet ovat hyvät. Myös joukkoliikenne on hyvin hyödynnettävissä.

Keskustan osayleiskaavan yhteydessä tehdyn pysäköintiselvityksen mukaan Karinkentän alueella ja sen
lähialueilla on riittävästi pysäköintitilaa alueelle osoitettuun rakentamiseen nähden. Nykytilanteessa
alueella on pysäköintiä 1ap/39m2.

Osayleiskaavaan yhteydessä on myös arvioitu alueen tiivistämisen vaikutusta pysäköinnin riittävyyteen.
Selvityksen mukaan alueella olisi 1ap/73m2. Tavoitteeksi on asetettu 1 ap/70m2.

Liikennevaikutukset

Karinkentän alueesta selvitettiin liikennevaikutukset. Selvityksen laati SIto Oy 29.12.2017.

Selvityksessä tarkastelu on tehty tilanteesta, jossa alueella on koulu, urheiluhalli ja uimahalli. Mitoittavina
liikennetilanteina ovat arkipäivän iltahuipun tilanne ja tapahtumatilanne lauantaina.

Aittakarinkadun liikennemäärä Karinkentän kohdalla on nykytilanteessa noin 7000 ajon./vrk. Liikenteen
peruskasvu Aittakarinkadulla vuoteen 2040 mennessä on noin 10% (Rauli-liikennemalli 2016). Karinkentän
uuden maankäytön (yht. noin 25 000 kem) vaikutus alueen liikennemääriin on noin 2000 ajon./vrk.
Ajoneuvoliikenteen kokonaistuotos on suhteellisen suuri, mutta sen vaikutus jakaantuu useammalle
katuosalle.

Karinkentän uusi maankäyttö kytkeytyy katuverkkoon sekä Aittakarinkadun että Nortamonkadun suuntiin.
Kumpikin katuyhteys johtaa sekä keskustaan että eteenpäin pitkämatkaiselle maantieverkolle. Arviolta 60%
uudesta liikennetuotoksesta tulee Nortamonkadun suuntaan ja 40% Aittakarinkadun suuntaan.
Suurimmillaan uuden maankäytön aiheuttama liikennetuotos on Nortamonkadulla Karisuonkadun liittymän
tuntumassa noin +700…900 ajon/vrk. Tämä voi aiheuttaa pieniä toimenpidetarpeita Nortamonkadun ja
Aittakarinkadun liittymässä. Toimenpidetarpeet tulevat enemmän liikenneturvallisuuden näkökulmasta
kuin kapasiteetin loppumisen vuoksi.

Suurempien liikuntatapahtumien aikaan alueen liikennetuotos voi olla noin 40 - 70 % suurempi normaaliin
arkipäivään verrattuna (noin 2500-3500 ajon/vrk). Tapahtumien aikaan liittymien hetkellinen
ruuhkautuminen on mahdollista (mm. tilapäisen liikenteen ohjauksen tarve tulee ratkaista erikseen).

Karinkentän uuden maankäytön tarve autopaikoille on merkittävä ja kokonaisuuden osalta tulee arvioida
autopaikkojen tarjonnan taso myös peilaten uusien palveluiden toteutuksen ja päivittäiskäytön
tavoitetasoon.

Autopaikkojen laskennallinen tarve on yhteensä 372 ap (minimi). Toiminnoittain autopaikkojen tarve
jakaantuu seuraavasti:
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- liikuntapalvelut 150-200 ap
- koulu 50 ap
- opistot 200-400 ap
- tapahtumat 200-500 ap (viikonloppu)

Suosituksena on toteuttaa autopaikkoja hieman yli laskennallisen minimitarpeen (370 ap). Alueen
autopaikkakapasiteettia ovat jo nykyisin tottuneet hyödyntämään mm. kirjaston, teatterin, terveysaseman
ja neuvolan asiakkaat. Päiväaikaan alueella on oletettavasti vapaata pysäköintitilaa, kun opistojen ja
liikuntapalveluiden käyttö ei ole vielä vilkkaimmillaan. Ilta-aikaan paikkojen riittävyys voi olla ongelma,
mikäli esim. teatterin asiakkaat etsivät myös autopaikkaa tältä alueelta. Suosituksena on myös varata noin
15-20 autopaikkaa saattoliikenteen ja lyhytaikaisen pysäköinnin (5-15 min.) tarpeisiin. Hyvät
saattoliikennepaikat vähentävät varsinaisten pysäköintipaikkojen tarvetta. Joka tapauksessa suositellaan
pysäköinnin aikarajoitusta vähintään ilta-aikaan (esim. 2h), jotta pysäköinnin vuorottaiskäyttöön jäisi
paremmat mahdollisuudet. Mikäli toteutetaan noin 400-450 autopaikka, on pysäköinnin tilantarve noin
10 000 m2 ja voi olla tarpeen miettiä kahteen tai useampaan tasoon sijoitettua pysäköintiä alueella. Osa
paikoista voidaan osoittaa myös kadunvarsipaikoiksi.

Selvityksessä todetut liikenteelliset suositusratkaisut:

· Kytketään uusi maankäyttö liikenteellisesti kahteen pääkatuun: Aittakarinkatu ja Nortamonkatu.
Tämä tasapainottaa liikennevirtoja ja vähentää pistekohtaista kuormitusta.

· Toteutetaan autopaikat esitettyjen normien mukaisesti: 1ap/50 km2 ja 1ap/70km2 ja varaudutaan
lisäpaikkatarpeeseen tilallisesti.

o Opistotoimintoihin liittyvä autopaikkatarve on saatujen käyttäjätietojen mukaan suuri ja
tarve myös mitoittaa alueen autopaikkamäärän.

o Liikuntapalveluiden autopaikkamäärän perusteella laskettu liikennetuotos vastaa
kerrosneliökohtaisen liikennetuotostarkastelun tulosta. Liikuntapalveluiden epätasainen
vuorokausikäyttö tai tapahtumat voivat johtaa autopaikkojen riittämättömyyteen.

· Opisto- ja liikuntapalveluiden käyttäjiä tulee ohjata polkupyörän ja jalankulun käyttäjiksi jo
kaavasuunnittelun keinoista lähtien. Hyvän laatutason jalankulun ja pyöräliikenteen aluevarauksista
ja väylistä tulee varmistua jatkosuunnittelussa.

· Varaudutaan päivittäiseen saattoliikenteeseen mm. sijoittamalla saattoliikennealue sopivalle
etäsyydelle palveluista

o joko yksi saattoalue alueen ytimeen tai useamman alueen yhdistelmä eri tulosuunnista
tapahtuvalle saatolle

o tapahtumien aikana saattoalueiden merkitys korostuu kun satunnaiskäyttäjiä on enemmän

o pyritään sijoittamaan saattotoiminnot niin, että ne eivät risteä keskeisimpien jalankulun
pääreittien kanssa
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· Varataan myös linja-autojen lyhytaikaiselle pysäköinnille riittävät tilat. Alueen läpikukeva katu
Aittakarinkadun ja Nortamonkadun välillä luo hyvän mahdollisuuden kytkeä joukkoliikennelinjasto
alueen palveluiden osaksi.

· Karisuonkadun/Nortamonkadun liittymässä suositellaan vasemmalle kääntymiskaistaa etelästä
Karisuonkadulle käännyttäessä. Samalla tulee tarkastella suojatien saarekeratkaisun tarpeellisuus ja
tilantarve.

o Vastaava tilanne myös Aittakarinkadulta idästä etelään vasemmalle käännyttäessä,
vasemmalle kääntyvän kaistan tarve pohdittava erityisesti liikenneturvallisuuden
näkökulmasta.

2.3.10 Pyöräilyn pääverkko

Raumalla toteutettiin vuonna 2016 pyöräilyverkon kehittämishanke, jonka laati WSP Finland Oy. Työn
yhteydessä Karinkentän alueen osalta esiin nostettuja asioita olivat Nortamonkatun ja Eteläkadun
risteyksen haasteellisuus ja kevyenliikenteenväylän puuttuminen Alfrendinkadulta ja puuttuva pyöräily-
yhteys Sahanakadulta.

Karttaan on merkitty pyöräilyn pääverkkoon liittyvien toteuttamistoimenpiteiden vaativuus sekä
nykyisellään riittävät verkon osat.
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2.3.11 Suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus

Yleiskaava 2025 laatimisen yhteydessä on laadittu suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus.
Selvityksen on laatinut Gaia Consulting Oy vuonna 2011. Selvityksen tavoitteen oli tuottaa alustava
näkemys Rauman yleiskaavaan vaikuttavista teollisuuslaitosten sekä VAK-liikenteen aiheuttamista
suuronnettomuusvaaroista sekä suosituksia jatkotoimista.

Karinkentän alue sijaitsee vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä.

Tukesin lausunto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin 7.5.2018 antaman lausunnon mukaan UPM:n tehtaiden
rikkidioksidisäiliöt eivät ole enää käytössä ja vaarat ovat siten vähentyneet. Sataman toimijat ovat sen
verran etäällä kaava-alueesta (sataman säiliöt lähes 1,5 km ja Teboilin kalliovaraston ilmastusputki n. 1,2
km), että niistä ei katsota aiheutuvan erityistä vaaraa.
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3. Suunnittelutilanne

3.1 Maakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010) ja se sai
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013.

Ote Satakunnan maakuntakaavan kaavakartasta

Kehittämisperiaatemerkinnät:

Suunnittelualue sisältyy laajaan kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeseen (kk). Merkinnällä osoitetaan
kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia kokevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä
periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti
tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.

Kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:
Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskustojen ja
taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkoston jatkuvuus sekä palvelujen
saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja
taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä
joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologisten kohteiden, valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön
suunnittelun lähtökohtina.

Kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä koskee seuraava kehittämissuositus:
Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella
maankäytön suunnitelmalla.
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Suunnittelualue on osoitettu matkailun kehittämisvyöhykkeeksi (mv2), jolla osoitetaan merkittävät
kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet.

Matkailun kehittämisvyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon
toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen 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.

Maakuntakaavassa on keskustan ja matkailusaarten ja toisaalta keskustan ja Sammallahdenmäen alueen
välille osoitettu matkailun ja virkistyksen kehittämisen yhteystarve. Merkinnällä osoitetaan merkittävien
matkailun kehittämisvyöhykkeiden toiminnalliset yhteystarpeet.

Ote maakuntakaavan liitekartasta 32.
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Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät:

Suunnittelualue sijaitsee vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä (sv-
1).

Suojavyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:
Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien
valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille
mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle
tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Suunnittelualue on osoitettu Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeeksi (sv-3).

Suojavyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:
Suojavyöhykettä on hoidettava siten, että sen arvot maailmanperintökohteena säilyvät. Kaikista aluetta
koskevista rakentamissuunnitelmista ja hankkeista tulee Museovirastolle varata mahdollisuus lausunnon
antamiseen.

Aluevaraus- ja kohdemerkinnät:

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan
palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien seudullisten keskusten ydinalueet, joihin sijoittuu
keskustahakuisten palvelu, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine
liikennealueineen ja puistoineen. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksiköitä.

Keskusta-aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset:

Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen
arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, ominaispiirteisiin, viihtyisyyteen ja toimivuuteen, jalankulku-, huolto- ja
julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöttömyyteen. Aluetta suunniteltaessa
on varauduttava riittävään palvelu- ja liiketilatarjontaan.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden
vaaliminen ja turvattava merkittävien luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen myös eheyttävän
suunnittelun yhteydessä.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vähittäiskaupan suuryksiköt tulee suunnitella siten, että ne
arkkitehtuuriltaan ja sijoitukseltaan täydentävät keskustan palvelutarjontaa.

Viiva- ja muut merkinnät:

Aluetta sivuaa tärkeä yhdystie/ kokoojakatu (yt).

Koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset:

Tulvasuojelua koskeva suunnittelumääräys:

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet
ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain,
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jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että
rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville herkkiä toimintoja tulee
tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle varat mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Vesien tilaa koskeva suunnittelumääräys:

Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle
kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää.

Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai vähennetään
ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.
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3.2 Yleiskaava

Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty 25.8.2003.

Ote Rauman yleiskaavan kaavakartasta.

Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi (A).
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3.3 Yleiskaava 2025, luonnos

Raumalla on käynnissä koko kaupunkia koskevan yleiskaavan 2025 laatiminen. Kaavatyö on edennyt
luonnosvaiheeseen, kaavaehdotus on valmisteilla.

Ote yleiskaava 2025 luonnoksesta

Yleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alue on tarkoitettu pääasiassa
muille kuin kaupallisille palveluille. Liiketilan määrä määritellään asemakaavassa.

Suunnittelualuetta koskee myös Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhyke -määräys, jonka mukaan
alueen rakennus- ja liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on otettava huomioon Vanhan Rauman
kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen ja merkittävistä hankkeista on
neuvoteltava Museoviraston kanssa.
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3.4 Osayleiskaava

Rauman keskustan osayleiskaava on hyväksytty 25.8.2003.

Ote Rauman keskustan osayleiskaavasta

Kaavassa alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi sekä kerrostalovaltaiseksi
asuntoalueeksi, joka on uusi ja olennaisesti muuttuva. Lisäksi alueella oleva koulurakennus on osoitettu
rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Alue sijoittuu myös Unescon
maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle (sv2).

3.5 Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus ehdotus

Keskusta-alueelle on valmisteilla osayleiskaavan muutos ja laajennus, joka oli luonnoksena nähtävillä elo-
syyskuussa 2017 ja ehdotuksena maalis-toukokuussa 2018. Osayleiskaavaehdotuksessa Karinkentän
asemakaavan suunnittelualue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Lisäksi alue on
osoitettu olennaisesti muuttuvaksi alueeksi.

Julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset:
- Suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen
- kh -merkinnällä osoitetut rakennukset ja rakennusryhmät otetaan huomioon suunnittelun

lähtökohtana
- Aluetta suunniteltaessa on otettava huomioon jalankulku-, pysäköinti- ja huoltoliikenteen

toimivuus
- Suunnittelussa on huomioitava riittävä pysäköintipaikkojen määrä
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Kevyenliikenteen yhteystarve on merkitty kulkemaan suunnittelualueen läpi sekä Alfredinkatua pitkin.

Suunnittelualue on Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä. Suojavyöhykettä koskevat
seuraavat suunnittelumääräykset:

- Asemakaavaa laadittaessa on erityisesti otettava huomioon Vanhan Rauman
maailmanperintöarvojen sekä kulttuurihistoriallisen, kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen
erityisaseman vaaliminen ja tukeminen

- Asemakaavaa laadittaessa on varmistettava alueen kaupunkikuvallisten arvojen ja suojeltavan
rakennuskannan säilyminen

- Asemakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä kaupunkikuvalliseen ja
arkkitehtoniseen laatuun

- Asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon Vanhan Rauman silhuetin ja torinäkymien
säilyttäminen

- Alueella on huolehdittava riittävästä pysäköintipaikkojen määrästä muun muassa Vanhan Rauman
tarpeisiin

- Kaikista kaavahankkeista on pyydettävä lausunto Museovirastolta

Ote valmisteilla olevasta keskustan osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta (002039).
Kaavaehdotus maaliskuu 2018.



31

3.6 Asemakaava

Alueella ovat voimassa 26.11.1990 ja 16.3.2000 hyväksytyt asemakaavat.

Ote ajantasa-asemakaavasta.

Asemakaavassa aluee on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-2) ja
yleiseksi pysäköintialueeksi (LP).

Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvuilla 0,3. LP-alueella ei ole rakennusoikeutta. YO-alueen
rakennusoikeus on noin 8250 kerros-m2. Suurin sallittu kerrosluku on III. Autopaikkavaatimus on
1ap/100m2. Alueella on sallittu kaksi asuntoa.
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4.  Asemakaavan tavoitteet

Kaavalla on tarkoitus liittää suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskustaa. Tavoitteena on luoda
mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen syntymiselle.

Kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka korvaa Äijänsuon alueella olevan nykyisen
uimahallin. Uimahallin yhteyteen on tarkoitus varata alue liikuntahallille ja koulu- ja opistorakennukselle.

4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Ylempien kaavatasojen asettamia tavoitteita:

- yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olemassa olevia verkostoja hyödyntäen

- ottaa huomioon sijainti maailmaperintökohteen suojavyöhykkeellä

- riittävään palvelutilan määrään varautuminen

- ottaa huomioon kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot

- varmistaa liikenteen toimivuus

- varata riittävästi pysäköintitilaa

Ylempien kaavatasojen asettamana tavoitteena on keskusta-alueen tiivistäminen kuitenkin huomioiden
muun muassa kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Valmisteilla olevissa yleis- ja osayleiskaavoissa on
asetettu tavoitteeksi sijoittaa julkista palvelua Karinkentän alueelle.

Sijainti maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä asettaa suunnittelulle ja rakentamiselle erityisiä
vaatimuksia. Rakentamisen tulee mittakaavan ja erityisesti arkkitehtuurin laadun suhteen sopeutua
kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan.

Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa on suunnittelualueella oleva entinen Rauman Lyseon
koulurakennus osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Osayleiskaavan laatimisen
yhteydessä Lyseo on inventoitu vuonna 2002. Inventoinnissa kohde on kuvattu ja luettelointiperuste on
rakennushistoriallinen. Inventointiin ei kuitenkaan liittynyt varsinaista kohteen arvottamista.
Osayleiskaavan selostuksessa on Lyseon suojelutilanteesta todettu, että rakennusta ei ole suojeltu ja että
uhkana rakennukselle on alkuperäisen ilmeen katoaminen uusien laajennusten ja muutostöiden takia.
Ohjeena on annettu, että keskusaula ja 1960-luvulle tyypilliset materiaalit sekä detaljointi tulee säilyttää.

Keskustan osayleiskaavan uudistaminen Vanhan Rauman maailmanperintöalueen ja sen suojavyöhykkeen
osalta on käynnissä. Osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty rakennusinventointi, jossa Lyseo on jätetty
arvottamatta.
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Kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot

Tehdyn rakennusinventoinnin mukaan Aittakarinkadun ja Alfredinkadun kulmauksessa oleva asuinrakennus
on erityisen merkittävä rakennus, joka on oman aikansa rakennustavan todistusvoimainen edustaja ja
kaupunkikuvan kannalta tärkeä ja siten säilytettävä.

Tavoitteena on liittää alue kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti osaksi keskustaa.

Liikenteen toimivuus

Alue sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla keskustaa kiertävän kehän, kaupungin sisääntuloväylien ja
pääpyöräilyverkon varrella. Tavoitteena on varmistaa sujuva liittyminen alueelta muulle liikenneverkolle.
Kävely- ja pyöräilyliikenteen osalta tavoitteena on kehittää ja selkeyttää pohjois-eteläsuunnassa alueen läpi
kulkevia reittejä.

Riittävän pysäköinnin varaaminen

Pysäköintipaikkojen määrää ja tarvetta on tutkittu käynnissä olevan keskustan osayleiskaavan yhteydessä.
Liikenteellisessä tarkastelussa on ollut mukana keskusta-alueen lisäksi Äijänsuon ja Aronahteen alueet.
Selvityksen yhteydessä on todettu, että Äijänsuon urheilualueen pysäköinti on mahdollista järjestää siten,
ettei se aiheuta tarvetta lisäpysäköintipaikoille Karinkentän alueella. Ydinkeskusta-alueella
pysäköintipaikkoja tullaan tarvitsemaan lisää, mutta Karinkenttä ei sijainnin puolesta ole siihen sopivin
paikka.

Alue on tähän asti tyhjänä kenttänä toiminut pysäköinnin reservialueena ruuhkatilanteissa. Sinne on myös
osoitettu muualta pysäköintipaikkoja, jotka on huomioitava suunnittelussa. Alueelle tuleville toiminnoille
on myös varattava riittävästi pysäköintiä, jotta niistä ei aiheudu lisäpainetta ympäristön pysäköintialueille.

4.2 Rakennemalli

Kaavasta esitettiin rakennemalli osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä.

Rakennemallissa 5.2.2016 on uusi uimahalli sijoitettu Aittakarinkadun ja Hankkarintien kulmaukseen,
uimahallin eteläpuolelle on osoitettu liikuntahallin paikka, asuin- ja liikekortteleihin on osoitettu täydennys-
ja uudisrakentamista. Alueen keskiosiin on osoitettu runsaasti pysäköintitilaa. Nykyinen Alfredinkatu on
muutettu kävely- ja pyöräilyliikenteenväyläksi ja uusi katulinjaus on osoitettu Aittakarinkadunlta
Karisuonkadun kautta Nortamonkadulle.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä julkaistu rakennemalli (5.2.2016).

4.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

Kaavamuutokseen ryhdyttäessä tavoitteena oli sijoittaa alueelle uimahalli, urheiluhalli, asumista ja
liiketilaa. Kaavamuutoksen valmistelun aikana on esitetty, että alueella voisi olla myös muuta julkista
toimintaa kuten päiväkoti ja koulu sekä ikäihmisille suunnattua asumista.

Luonnosvaiheessa päädyttiin esittämään kaksi vaihtoehtoista ratkaisua, joista toinen mahdollistaa koulun.
Päiväkoti voidaan sijoittaa tarvittaessa asuinkortteliin ja asumisen muotoa tai kohderyhmää ei kaavalla ole
tarvetta erikseen osoittaa. Wihertoimen tilat on mahdollista säilyttää nykyisessä paikassaan.
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Luonnos vaihtoehto 1

Vaihtoehdossa 1 on alueen länsiosa osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YU.
Alueelle on mahdollista rakentaa uusi uimahalli ja urheiluhalli. Läntinen osa on osoitettu kokonaan
asumiselle sekä liike- ja toimistotilalle. Liike- ja toimistotilat painottuvat Nortamonkadun varteen.
Kerrosluvut vaihtelevat 2-5 välillä.

Toiminto kerrosala kerrosluku tehokkuus
YU 12 000 II e=0,45
A/AK 21 000 IV-V e=1,07
AL 12 000 V e=1,35

yht. 45 000 e=0,81
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Luonnos vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 on suurempi osa osoitettu yleisiä toimintoja varten kuin vaihtoehdossa 1. Yleisten
rakennusten korttelialueelle Y on mahdollista rakentaa muun muassa uimahalli, urheiluhalli ja koulu.
Kaakkoisosa on osoitettu liike- ja toimistorakennuksia varten K. Pohjoisreunalla on asuin- ja
palvelurakennusten korttelialueet APL.

Toiminto kerrosala kerrosluku tehokkuus
Y 22 000 III e=0,63
A 6000 IV e=0,83
APL 5000 IV e=0,99
AL 5000 II e=0,56

yht. 38 000 e=0,68
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4.4 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Kaupunginhallituksen asettaman uimahallin hankesuunnittelua ohjaavan toimikunnan esityksestä on
kaupunginhallitus päättänyt (29.5.2017 KH 301 §), että

- uimahallia suunnitellaan Karinkentän alueelle

- uimahalli toteutetaan kaupungin toimiessa rakennuttajana vastaten sekä suunnittelusta että
toteutuksesta

- hankkeen aikataulutavoite on toteutuksen aloittaminen vuonna 2019

- hankkeen suunnittelumitoitus on 220 000 kävijää/vuosi, allaspinta-ala noin 1000-1200 m2

(nykyinen 770 m2) uimahallin kokonaiskoon ollessa nykyisen hallin suuruusluokkaa (5900 m2).

Uimahallin lisäksi alueelle on tavoitteen sijoittaa suuri urheilu/monitoimihalli, jollainen kaupungista
puuttuu tällä hetkellä. Tavoitteena on, että halli olisi riittävän suuri ja siinä olisi riittävät katsomotilat
erilaisia kansallisen tason ottelutapahtumia varten.

Kaavatyön aikana on tullut esiin mahdollinen tarve rakentaa kokonaan uusi koulu- ja opistokeskus.
Taustalla ovat vanhojen koulurakennusten tekniset ongelmat, joiden takia niiden korjaaminen saattaa
osoittautua kannattamattomaksi. Saavutettavuuden kannalta keskusta-aluetta ja Karinkenttää pidetään
hyvän sijoituspaikkana uudelle koulu- ja opistokeskukselle. Samalla koulu voisi hyödyntää uuden
monitoimihallin tiloja.

4.5 Asemakaavan laadulliset tavoitteet

Kaava-alue sijaitsee kaupungin keskusta-alueella ja Vanhan Rauman maailmanperintöalueen
suojavyöhykkeellä. Nämä seikat asettavat erityisiä vaatimuksia alueen arkkitehtoniselle laadulle sekä
ympäristön toimivuudelle ja viihtyisyydelle.

Uimahalli, urheiluhalli sekä koulu- ja opistorakennusta ovat kookkaita keskusta-alueella. Niiden
sovittaminen ympäristöön on haastava tehtävä. Laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi hanketta olisi
syytä tutkia viitesuunnitelmatasolla useiden eri vaihtoehtojen kautta tai suunnittelukilpailun kautta.
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5. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Kaupunginhallitus päätti 11.5.2015 (KH 281 §) periaatteenaan, että uimahallihanketta valmistellaan
uudisrakennusvaihtoehtona. Päätöksen valmistelutekstissä on tuotu esiin, että uusi uimahalli tulisi sijaita
kaupungin keskusta-alueella ja, että alustavassa harkinnassa esille on noussut yhtenä sijoitusvaihtoehtona
Karkinkentän alue.

Eri hallintokuntien virkamiesten muodostama työryhmä pohti uuden uimahallin sijoitusvaihtoehtoja ja
asiasta käytiin keskustelu päätöksentekijöiden kanssa. Prosessin tuloksena uimahallin sijoituspaikaksi
valikoitui Karinkenttä.

Kaupunginhallitus asetti 30.3.2017 § 167 toimikunnan uimahallin hankesuunnittelun ohjausta varten.
Toimikunnalle asetettiin tehtäväksi tehdä esitys, jossa otetaan kantaa mm. uimahallin sijaintiin,
toteutustapaan, aikatauluun ja laajuuteen sekä mahdollisesti liikuntahallin toteuttamiseen hankkeeseen
liittyen. Toimikunta kokoontui kerran ja teki yksimielisen esityksen, että uimahallia suunnitellaan
Karinkentän alueelle, uimahalli toteutetaan kaupungin toimiessa rakennuttajana vastaten sekä
suunnittelusta että toteutuksesta, hankkeen aikataulutavoite on toteutuksen aloittaminen vuonna 2019,
hankkeen suunnittelumitoitus on 220 000 kävijää vuodessa ja allaspinta-ala on noin 1000-1200 m2

(nykyinen 770 m2) uimahallin kokonaiskoon ollessa nykyisen hallin suuruusluokkaa (5900 m2).
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

5.2 Suunnittelun vaiheet

5.2.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto teki päätöksen, että Karinkentän asemakaavamuutoksen ryhdytään
25.8.2015 (KVJ 104 §).

Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 2.3.2016.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja rakennemalli olivat nähtävillä 10.-24.3.2016 Rauman
kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa ja kaupungin nettisivuilla. Rakennemallista saatiin kommentit DNA:lta,
Museovirastolta ja kaava-alueen ulkopuolella olevalta asunto-osakeyhtiöltä.

5.2.2 Asemakaavan muutosluonnos

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot 1 ja 2 esiteltiin kaavoitusjaoston kokouksessa 21.6.2017 (KVJ
62 §). Kaavoitusjaosto päätti, että luonnosvaihtoehdot asetetaan nähtäville. Lisäksi jaosto varasi
kaavoittajalle mahdollisuuden kaava-aineiston täydentämiseen ja tarkentamiseen ennen nähtäville
asettamista.

Kaavaluonnosvaihtoehdot 1 ja 2 olivat nähtävillä 24.8.-25.9.2017 välisen ajan Rauman kaupungintalon
palvelupiste Pyyrmanissa ja kaupungin nettisivuilla.
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5.2.3 Lausunnot ja kommentit asemakaavan muutosluonnoksesta

Kaavaluonnosvaihtoehdoista pyydettiin lausunnot Satakunnan pelastuslaitokselta, sivistysvaliokunnalta,
tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta,
Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Satakunnan Museolta, Museovirastolta, Rauman
Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä.

Lausunnoissa otettiin kantaa muun muassa suurten rakennusten sovittamiseen ympäristöön,
asuntorakentamisen kerroslukuihin, Lyseon purkamiseen ja suojelumerkintöihin.

Kaavasta pidettiin viranomaisneuvottelu 1.11.2017. Neuvotteluun osallistuivat Varsinais-Suomen ELY -
keskus, Museovirasto, Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo.

Viranomaisneuvottelussa tuotiin esiin erityisesti sitä, että kaavaratkaisussa tulisi näkyä alueen sijainti
maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä. Tärkeänä pidettiin korkean arkkitehtonisen laadun
turvaamista ja suurten rakennusten sovittamista ympäristöön. Lisäksi edellytettiin riittävien perusteiden
esittämistä aiotulle koulurakennuksen purkamiselle.

Kaavasta saatiin nähtävillä olon aikana yksi kirjallinen mielipide, jossa pyydetään huomioimaan Asunto Oy
Lemsanpuistolle osoitetut pysäköintipaikat Karinkentän alueella.

5.2.4 Asemakaava-alueen uudelleen rajaaminen

Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen on noussut esiin mahdollinen tarve sijoittaa Karinkentän alueelle uusi
koulu/monitoimitalo. Alueen rakentamisesta on laadittu viitesuunnitelmia, joiden avulla pyritään etsimään
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoista ratkaisua.

Yleisten rakennusten aluetta koskevien uusien tavoitteiden sekä aikataulun takia on päädytty jakamaan
Karinkentän asemakaava-alue kahteen osaan, josta länsipuolta viedään nopeammalla tahdilla eteenpäin.

5.2.5 Asemakaavan muutosehdotus

Asemakaavamuutoksen ehdotuksen laatimisen yhteydessä on kaava-aluetta pienennetty siten, että se
koskee ainoastaan yleisten rakennusten korttelialuetta. Luonnosvaiheessa mukana olleet Alfredinkadun ja
Nortamonkadun väliset liike- ja asuinkorttelit on rajattu kaavan ulkopuolelle. Kaava-alueen jako on
perusteltua muun muassa aikataulullisista syistä. Yleisten rakennusten korttelialue muodostaa selkeän
oman kokonaisuutensa eikä edellytä muutoksia katuverkkoon. Asuin- ja liikekorttelialueen suunnitteluun
on lisäksi syytä varata enemmän aikaa.

Kaavaehdotus on laadittu luonnosvaiheessa saadun palautteen ja laadittujen viitesuunnitelmien pohjalta.

Luonnosvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen on laadittu vastineet siltä osin kun lausunnot
koskevat uudelleen rajattua kaava-aluetta. Muilta osin vastineet laaditaan siinä vaiheessa kun kaava-alueen
ulkopuolelle rajatun alueen kaavoitus etenee.

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja siihen liittyvät
rakentamistapamääräykset sekä päätti niiden asettamisesta julkisesti nähtäville (13.3.2018 KVJ 36 §).
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Kaavaehdotus ja sitä koskevat rakentamistapamääräykset olivat nähtävillä 22.3.-23.4.2018. Nähtävillä olon
aikana kaavasta ei jätetty yhtään kirjallista muistutusta.

5.2.6 Lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot sivistysvaliokunnalta, tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja
lupalautakunnalta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Satakuntaliitolta,
terveydensuojeluviranomaiselta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Rauma Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä sekä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta.

Lausunto saatiin sivistysvaliokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen
ELY –keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Rauman Energia Oy:ltä ja Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto Tukesilta.

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota rakennusten korkeuden määrittämiseen, suojelumääräyksen
muotoiluun, olemassa olevien rakennusten suojelematta jättämisen perusteluihin, Sahankadun
liikenteeseen, kaava-alueen supistamiseen ja alueella vireillä olevan osayleiskaavamuutoksen tilanteeseen.

Lausuntojen perusteella kaavan suojelumerkintää tarkennettiin. Määräyksen tarkentaminen on sellainen
teknisluontoinen korjaus, jonka takia kaavaehdotusta ei katsottu tarpeelliseksi asettaa uudelleen
ehdotuksena nähtäville. Kaavakarttaa päivitettiin 17.5.2018. Samalla rakentamistapaohjetta päivitettiin
lisäämällä ideakuvien yhteyteen kuvatekstiä.

5.2.7 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksesta laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota on noudatettu kaavan laadinnassa.
Suunnitelma asetettiin nähtäville yhdessä alueesta laaditun rakennemallin kanssa 10.-24.3.2016 väliseksi
ajaksi. Nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä myös
kaavoituksen nettisivuilla.

Kaavaluonnosvaihtoehto 1 ja 2 asetettiin nähtäville 24.8.-25.9.2017 väliseksi ajaksi. Nähtävillä olosta
ilmoitettiin kuulutuksella. Luonnosvaihtoehdot ja muu kaavan valmistelumateriaali olivat nähtävillä
Rauman kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanissa ja kaavoituksen nettisivuilla.

Kaavasta pidettiin viranomaisneuvottelu 1.11.2017. Neuvotteluun osallistuivat Varsinais-Suomen ELY -
keskus, Museovirasto, Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo.

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 22.3.-23.4.2018. Nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella.
Kaavamateriaali oli nähtävillä Rauman kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanissa ja kaavoituksen
nettisivuilla.
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6. Asemakaavan kuvaus

Asemakaavamuutos mahdollistaa laajan yleisten rakennusten korttelialueen muodostumisen Karinkentän
alueelle, jonne on suunniteltu sijoitettavaksi uusi uimahalli, urheilu/monitoimihalli sekä koulu- ja
opistotalo. Kaavalla mahdollistetaan nykyisin vajaakäytössä olevan alueen rakentuminen kaupunkimaiseksi
ympäristöksi, josta on mahdollisuus muodostua kaupunkilaisten yhteinen olohuone.  Alueen kehittämisessä
korostuvat korkealaatuinen arkkitehtuuri ja kaupunkikuva sekä ympäristön viihtyisyys ja toimivuus.

Alueelle on sijoittumassa suuria rakennuksia ja laajoja pysäköintialueita. Kokonaisuuden
kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen hallinta on haastavaa. Rakennukset on kaavassa osoitettu
sijoitettavaksi lähelle Aittakarinkatua, jolloin kadusta muodostuu kaupunkimaista ympäristöä ja koulun
välituntipiha voidaan sijoittaa tontin eteläosaan. Pysäköintialueet painottuvat alueen lounaisosaan.

Alue sijaitsee keskustassa lähellä ydinkeskustaa ja keskusta-alueella. Se on hyvin saavutettavissa autolla,
jalan, pyörällä ja julkisilla kulkuneuvoilla. Alue on keskustan kehän äärellä, kävely- ja pyöräilyliikenteen
reittien varrella ja paikallisliikenteen linjat kulkevat läheltä.

6.1 Asemakaavan rakenne ja aluevaraukset

Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4,3 ha.

Alue on kokonaan varattu opetus- ja urheilutoimintaa varten (YOU).

6.1.1 Rakentamisen sijoitus ja määrä

Kaavassa on osoitettu uudisrakentamiselle yksi laaja rakennusala, jolle on ohjeellisin merkinnöin osoitettu
rakennusten likimääräiset sijaintipaikat. Rakennusten tarkempaa sijoitusta ei ole haluttu määrätä, jotta
rakennussuunnitteluvaiheeseen suunnittelijan luovuudelle jää tilaa. Rakennusten sijoittumisesta on
määrätty kaavaa koskevissa sitovissa rakentamistapamääräyksissä.

Rakennusoikeutta alueelle osoitetaan yhteensä 25 000 kerros-m2. Alueen alavuuden ja pohjaveden takia
kaavassa on varauduttu siihen, että uimahallin altaiden alla tarvittavia teknisiä tiloja ei sijoiteta maanalle
kellariin, vaan rakennetaan pääosin maantasoon. Tästä syystä kaavassa on osoitettu erillinen 4000 m2:n
rakennusoikeus uimahallin teknisiä ja huoltotiloja varten (+utek4000).

Uimahallin teknisten ja huoltotilojen sijoittuessa maantasokerrokseen, varsinainen pääkerros on muutamia
metrejä nykyistä maantasoa ylempänä. Maanpinnan tasoa nostamalla rakennuksen tontin puoleisella osalla
voidaan sisäänkäynti järjestää suoraan pääkerrokseen.

Kaavamääräys kl10% mahdollistaa jonkin verran liiketilaa alueella.

Suurin sallittu kerrosluku on IV. Rakentamiselle ei ole määritelty korkeusrajoitusta, koska
kaupunkikuvallisesti siihen ei ole tarvetta. Erityisesti alueen länsiosan ympäristö on hajanaista ja
suurimittakaavaista. Kaupunkikuvallisesti on hyväksi että pinta-alaltaan laajoilla rakennuksilla on myös
korkeutta. Rakentamistapaohjeissa on määrätty, että rakentamisen mittakaavassa on huomioitava
sovittaminen alueen itäpuolella olevaan pienempimittakaavaiseen ympäristöön esimerkiksi jakamalla
suurta rakennusmassaa visuaalisesti pienempiin osiin ja sijoittamalla matalampia osia tähän suuntaan.
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Aittakarinkadun ja Alfredinkadun kulmauksessa oleva 1930-luvun puutalo on merkitty kaavassa
suojeltavaksi (sr16). Rakentamistapamääräykset sisältävät oman osionsa suojeltavan rakennuksen
säilyttämiseen ja korjaamiseen liittyen.

6.1.2 Pysäköinti

Kaava mahdollistaa osalle alueesta sijoittaa autopaikkoja rakennuksen alle maantasoon rakennusoikeuden
sitä estämättä (a7). Alueella olevat toiminnot edellyttävät suurta määrää pysäköintipaikkoja. Alueen
viihtyisyyden, käytettävyyden ja kaupunkikuvan takia olisi edullista sijoittaa autopaikkoja myös
rakennuksen alle, jolloin rakentamiselta vapaaksi jäävää aluetta ei tarvitse kokonaan käyttää
pysäköintialueita varten.

Pysäköintinormeina ovat 1ap/100m2 opetustoimintaa palveleville tiloille ja 1ap/50m2 muille julkisille
toiminnoille. Lisäksi kaikissa kortteleissa edellytetään rakennettavaksi yksi säältä suojattu polkupyöräpaikka
100 k-m2 kohti. Pysäköintimääräykset täyttävät keskustan osayleiskaavaehdotuksessa esitetyn tavoitteen
1ap/70m2.

Selostuksen liitteenä on kartta, johon on merkitty alueelle mahtuva maksimimäärä pysäköintiä.
Pysäköintipaikkoja on kuvassa esitetty tontille ulkoalueille 405 kpl, urheiluhallin alle maantasoon 192 kpl ja
varapysäköintipaikkoja erikoistilanteissa käytettäväksi koulun piha-alueelle 90 kpl eli yhteensä 687
autopaikkaa.

6.1.3 Liikenne

Yleisten rakennusten alue on laaja, mutta alue rajautuu katuihin ja sille voidaan osoittaa liittymiä monesta
suunnasta. Alueen läpi ei ole tarvetta osoittaa ajoneuvoliikennettä. Saattoliikennettä alueelle voidaan
hoitaa myös katualueilla. Muun muassa kouluun ja uimahalliin tulevia linja-autokuljetuksia varten voidaan
katualueille osoittaa pysäkkejä.

Alueen länsireunalle on osoitettu liittymäkieltoaluetta. Korttelin vieressä Hankkarintiellä kulkee
pelastuslaitoksen käytössä oleva väylä, jolle ei tule osoittaa muuta liikennettä. Näin ollen liittymiä ei tältä
puolelta voi alueelle osoittaa. Ainoastaan tarvittaessa on mahdollista osoittaa uimahallin huoltoliittymä
korttelin länsipuolelta kun se toteutetaan niin, että liittymästä ei ole suoraa pääsyä muulle alueelle. Tästä
on määrätty rakentamistapamääräyksissä. Näin toteutettuna liittymästä ei voi muodostua oikoreittiä, joka
voisi haitata pelastuslaitoksen liikennettä. Myös alueen eteläreunalle on osoitettu liittymäkielto
pelastuslaitoksen liittymän kohdalle Sahankadun vastakkaisella puolella. Kiellon tarkoituksena on varmistaa
pelastusajoneuvojen sujuva pääsy Satamakadulle.

Alueen poikki on osoitettu ohjeellisena merkintänä yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Reitti kulkee
sekä diagonaalisti että pohjois-eteläsuunnassa tontin läpi. Reittejä ei ole osoitettu määräävinä, jotta
suunnittelulle jää varaa. Merkintä kuitenkin osoittaa, että tällaiset reitit alueelle tulee jollain tapaa osoittaa.
Kulkuyhteydet liittyvät laajempaan kävely- ja pyöräilyliikenteen reitistöön. Ne muun muassa muodostavat
luontevan kulkuyhteyden keskustan ja Äijänsuon urheilualueen välille.

6.1.4 Piha-alueet

Rakentamiselta vapaaksi jäävää aluetta koskee määräys, jonka mukaan alueelle on istutettava yksi puu
jokaista 300 m2 kohti. Puita ei tarvitse istuttaa tasaisesti koko alueelle, vaan niitä voidaan ryhmittää.
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Määräyksen tavoitteena on rytmittää ja jakaa alueen etelä- ja länsiosaa, jonne rakentaminen ei ulotu ja
jolle suuri osa pysäköintipaikoista sijoittuu. Pysäköintialueista muodostuu helposti epäviihtyisää ja
kaupunkikuvallisesti huonoa ympäristöä. Kaavassa korostetaan myös piha- ja pysäköintialueiden
korkeatasoisen suunnittelun ja toteutuksen merkitystä.

Kaavassa on osoitettu ohjeellinen aukio, joka sijoittuisi rakennusten keskelle yleisten jalankulkureittien
varteen. Tavoitteena on muodostaa alueelle kaikkien kaupunkilaisten käytössä oleva houkutteleva
oleskelutila. Tilaan voisi myös sijoittaa esimerkiksi rakenteita skeittareille, kiipeilylle ja parkourille. Aukion
on mahdollista toimia rakennuksia ja toimintoja yhteen kokoavana ja yhdistävänä elementtinä.
Rakennusten sisäänkäynnit, aulat, kahvilat ja muut yhteiset tilat voidaan koota aukion ympärille. Selkeä
keskusaukio helpottaa myös orientoitumista alueella.

6.1.5 Melu ja maaperän saastuneisuus

Tehdyn meluselvityksen perusteella on korttelin Aittakarinkadun ja Hankkarintien puoleisille rajoille
osoitettu määräykset melunsuojauksesta.

Korttelialueelle on osoitettu merkintä /saa, jonka mukaan se on puhdistettavaa/ kunnostettavaa maa-
aluetta ja pilaantunut maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

6.2 Rakentamistapamääräykset

Kaavaan liittyvät sitovat rakentamistapamääräykset. Niissä annetaan määräyksiä koskien muun muassa
rakennusten muotoa ja materiaaleja sekä pihajärjestelyjä.

Rakentamistapamääräysten tavoitteena on varmistaa laadukas asemakaavan toteuttaminen. Alueen tulee
olla maailmanperintökohteen ja muun ydinkeskustan huomioon ottaen arkkitehtuuriselta ja muulta
laadultaan korkeatasoinen. Rakentamistapamääräyksiä noudatetaan asemakaavan toteuttamisessa.
Rakentamistapamääräyksillä ja rakennussuunnittelun aikaisella ohjauksella pystytään vaikuttamaan
arkkitehtuurin laatuun, mutta suurin vastuu tavoitteiden saavuttamisessa on hankkeiden toteuttajilla.

6.3 Kaavan vaikutukset

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta

Yhdyskuntarakenne Tiivistää olemassa olevaa keskusta-alueen rakennetta hyödyntäen olemassa
olevia verkostoja.

Alueella on olemassa oleva kunnallistekniikka. Suunnitelma tukeutuu olemassa
olevaan katuverkkoon. Kaavassa osoitetaan lisää julkista palvelua hyvin
saavutettavissa olevalle keskuta-alueelle.

+

Julkiset palvelut Lisää julkisen palvelun määrää keskusta-alueella ja lähellä asukkaita.

Kaavassa osoitetaan paikka uudelle uimahallille, joka korvaa nykyisen Äijänsuon
alueella olevan uimahallin. Lisäksi alueelle osoitetaan paikka uudelle yläkoululle ja
opistoille sekä urheilu/monitoimihallille.

+
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Yksityiset palvelut Mahdollistaa yksityisten palvelujen kehittämisen ja lisäämisen alueella.

Mahdollistaa synergian yksityisten ja julkisten toimintojen kesken.

+

Työpaikat, elinkeinot Mahdollistaa uusien työpaikkojen muodostumisen alueelle.
+

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta

Kaupunkikuva Mahdollistaa nykyisen hajanaisen ja keskeneräisen oloisen alueen täydentymisen.

Suurien julkisten rakennusten sijoittaminen alueelle on haastavaa ja edellyttää
hyvää suunnittelua.

+

Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta

Luonnonolot Ei vaikutusta luonnonoloihin.
0

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta

Liikenne Toimintojen lisääminen alueella lisää liikennettä. Alue sijaitsee kuitenkin
keskustan kehäväylän varrella ja tukeutuu siihen.

Kaavan yhteydessä on laadittu selvitys uuden maankäytön liikennevaikutuksista.
Selvityksen perusteella liikennejärjestelmä on riittävä ja toimiva. Selvityksessä on
esitetty muutamia pieniä toimenpiteitä lähinnä liikenneturvallisuuden
näkökulmasta.

-

Yhdyskuntatekninen huolto Hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa.
+

Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta

Kaavatalous Vajaakäytössä olevan keskusta-alueen osan täydentyminen mahdollistuu.
Tukeutuu kokonaan olemassa olevaan infraan.

+

Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta

Ympäristöhäiriöt Liikenteen lisääntyminen aiheuttaa häiriöitä sekä alueelle että sen ympäristölle.
Kaavan yhteydessä on tehty liikennemeluselvitys, jonka perusteella kaavassa on
annettu määräyksiä melusuojauksesta.

Alueella on havaittu maaperän pilaantuneisuutta. Pilaantunut maaperä tulee
puhdistaa alueen rakentamisen yhteydessä.

-

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta
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Sosiaalinen ympäristö Monipuolistaa alueen sosiaalista ympäristöä ja liittää sen paremmin muuhun
keskusta-alueeseen. Uimahalli, monitoimihalli ja koulu täydentävät Kanalin varren
kulttuurikeskusta. Palvelut sijoittuvat keskusta-alueelle ja ovat siten kaikkien
raumalaisten hyvin saavutettavissa. Alueen toiminnot saavat synergiaetua
toisistaan. Palvelujen lisääminen tukee keskusta-alueen säilymistä elävänä. Hanke
mahdollistaa kaikille yhteisen julkisen, toiminnoiltaan monipuolisen ja viihtyisän
oleskelualueen muodostumisen.

+

Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta

Rakennussuojelu Rakennusinventoinnin mukaan A-luokkaan kuuluva nykyinen asuinrakennus on
merkitty kaavaan suojeltavaksi.

+

Rakennusinventoinnin mukaan C-luokkaan kuuluva nykyinen kaupungin
vihertoimen käytössä olevaa puurakennusta ei ole osoitettu suojeltavaksi ja se
voidaan purkaa. Vaikka rakennus ei itsessään ole erityisen hyvin säilynyt ja sen
rakennustaiteellinen arvo on pieni, sillä on kuitenkin merkitystä osana laajempaa
1900-luvun alun asuinrakennuskokonaisuutta.

Rakennuksen purkaminen on perusteltua vain siinä tapauksessa, että sen ansiosta
ja purettavan rakennuksen tilalle tuleva uusi rakentaminen on
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoniselta laadultaan nykyistä rakentamista
korkeatasoisempaa.

-

Koulurakennus vuodelta 1969 puretaan uuden uimahallin tieltä. Rakennus ei ole
ollut koulukäytössä muutamaan vuoteen siellä olleiden sisäilmaongelmien takia.
Rakennus ei ole arkkitehtonisesti erityisen ansiokas, mutta edustaa aikansa
koulurakentamista.

Rakennuksen purkaminen on perusteltua vain siinä tapauksessa, että sen ansiosta
ja purettavan rakennuksen tilalle tuleva uusi rakentaminen on
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoniselta laadultaan nykyistä rakentamista
korkeatasoisempaa.

-

6.4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Puhdistettava/ kunnostettava maa-alue. Pilaantunut maaperä on kunnostettava
ennen rakentamiseen ryhtymistä.
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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.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

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

Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka paljon saa kerrosalaneliömetreinä
ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää uimahallin teknisiä- ja huoltotiloja varten.

Merkinnällä varustetulle alueelle saa rakentaa maanalaisia tai rakennuksen
maantasokerroksessa olevia pysäköintitiloja rakennusoikeuden sitä estämättä.
Tiloihin voidaan sijoittaa myös varasto- ja kiinteistöteknisiä tiloja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden
liikennemelua vastaan on oltava vähintään 00 dBA.

Alueelle on istutettava yksi puu jokaista määräyksen luvun osoittamaa pinta-
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alan neliömetriä kohti.

Katu.

Ohjeellinen tori tai aukio.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

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

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi
säältä suojattu polkupyörien käyttöä palveleva pyöräpaikka.

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

Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava liitteenä olevia
rakentamistapamääräyksiä.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että ne sopivat rakennuksen
kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin.

Alue on UNESCO:n maailmanperintökohteen suojavyöhykettä. Alueen
rakennus- ja liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on otettava huomioon
Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman
vaaliminen.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

6.5 Nimistö

Kaavassa ei anneta uusia nimiä.
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7. Asemakaavan toteutus

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan toteuttaminen aloitetaan kaavan saatua lainvoiman.

Rauman kaupungin tavoitteena on aloittaa uuden uimahallin rakennustyöt vuonna 2019. Rakennuksen on
tarkoitus valmistua vuonna 2021.

7.2 Tulkitsemisohjeet

Kaavassa on osoitettu yksi rakennusala, joka
on merkitty viereiseen karttaan pinkillä
katkoviivalla. Kaikki uudisrakentaminen tulee
sijoittua tälle alueelle.

Rakennusalan sisään on osoitettu ohjeellisia
rakennusaloja, jotka on merkitty viereiseen
karttaan pinkillä katkoviivalla. Ohjeelliset
rakennusalat osoittavat uudisrakennusten
likimääräiset sijainnit. Lisäksi kaavaan liittyvät
sitovat rakentamistapamääräykset ohjaavat
rakennusten sijoittumista.

Kaavassa on osoitettu nuolet rakennusalan pohjoispuoliseen reunaan Aittakarinkadun varressa. Nuolet
osoittavat rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Nuolimerkintä koskee
Aittakarinkadun puoleisia rakennuksia. Niiden rakennusten eteläpuolella olevat rakennukset voidaan
sijoittaa irti rakennusalan rajoista.



49

Kaavassa on osoitettu ohjeellisia jalankulkuväyliä tontin halki sekä ohjeellinen aukio. Jalankulkuväylille ja
aukiolle ei ole haluttu määrittää tarkkaa paikkaa, jotta alueen suunnittelulle jää varaa. Alueen halki on
kuitenkin päästävä kulkemaan sekä diagonaalisti koillis-lounais suunnassa että pohjois-etelä suunnassa.
Korttelialueen sisään tulee muodostaa julkinen oleskelualue.

Osaa alueesta koskee määräys puun
istuttamisesta jokaista 300 m2 kohti. Puita
ei tarvitse istuttaa tasaisesti koko alueelle,
vaan niitä voidaan ryhmittää. Puiden
istutusta koskeva määräysalue ja
rakennusala ovat osittain päällekkäin
tontin itäreunalla. Tältä osin
rakennettavaksi tulevia osia ei tarvitse
laskea puuistutusmääräyksen mukaiseen
pinta-alaan.

*  *  *

Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavavalmistelija Jussi Helminen ja kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi.
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