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AARNKARIN ALUEEN ASEMAKAAVA
JA ASEMAKAAVAN MUUTOS           AK 08-026

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Aloite
Alueen asemakaavan laatimista ja muutosta on anottu 24.10.2013 päivätyssä kaava-
muutosanomuksessa. Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt
3.2.2015 (KVJ 11 §), että Aarnkarin alueen asemakaavan laatimiseen ja muutokseen
ryhdytään. Kaupunki ja hakija ovat tehneet sopimuksen asemakaavan laatimisen ja
muutoksen käynnistämisestä.
Suunnittelualue

· Sopimus koskee Meriraumassa, Purjehtijankadun jatkeella sijaitsevan Aarnka-
rin saaren asemakaavan laatimista ja osoitteissa Purjehtijankatu 68 ja 70 si-
jaitsevien kiinteistöjen sekä näiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevan ran-
ta-alueen asemakaavan muuttamista.

· Alueen maapinta-ala on noin 19990 m² (karttapinta-ala).
· Suunnittelualueen maa-alue on yksityisessä omistuksessa, paitsi mantereen

vesijättöalueita ja Aarnkarin saaren nykyisin mantereeseen liittävää kaistaletta.

Kaavatilanne
· Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 17.12.2009 hyväksymä ja ympäris-

töministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava. Alue sijait-
see maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella (A). Aarnkarin lounaisran-
taan rajautuu virkistysalue (V). Alue kuuluu keskustatoimintojen kehittämis-
vyöhykkeeseen (kk).

· Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton
yleiskaava. Yleiskaavassa Aarnkarin alueella ei ole merkintöjä eikä alueva-
rauksia. Purjehtijankadun osa on merkitty asuntoalueeksi (A). Alueelle on
merkitty rannan tuntumassa kulkeva ulkoilureitti.

· Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategi-
sen vaiheen Visio 2025 -kartassa alue on merkitty asuntoalueeksi (A) sekä
virkistysalueeksi (V).

· Aarnkarissa ei ole asemakaavaa. Purjehtijakadun päässä ovat voimassa
3.7.1973 ja 22.1.1998 hyväksytyt asemakaavat. Hakemusta koskeva alue on
merkitty kytkettyjen ja erillisten pientalojen korttelialueeksi (AOR2) sekä luon-
nontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL). Tonttien kerrosluvuksi on merkit-
ty II ja tehokkuuslukuna on 0.4. Korttelin 855 kaakkoispuolelle on merkitty ajo-
yhteys.

Kaavan tavoitteet
· Hakijan tavoitteena on asemakaava, joka mahdollistaa Aarnkarin pohjoispuo-

leisen lahden ranta-alueen ottamisen asuinkäyttöön sekä osoitteessa Purjehti-
jankatu 68 ja 70 olevien tonttien muuttamisen omarantaisiksi.

· Kaupungin tavoitteena on tarkastella rakennetun alueen ja virkistysalueen
suhdetta ja virkistysalueita sekä ulkoilureittejä osana laajempaa kokonaisuutta.
Kaavatyön yhteydessä huolehditaan alueen kaupunkikuvallisesta laadusta, vi-
heralueiden riittävyydestä sekä viherreittien ja -väylien sujuvuudesta. Huomi-
oidaan myös mahdollisuus vapaisiin ranta-alueisiin sekä rantareitteihin.

· Kaavallinen ratkaisu perustuu käynnissä olevan yleiskaavan tavoitteisiin.

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat
· Hakijan ja kaupungin tavoitteiden yhteensovittaminen.

Selvitykset
· Alueelle on laadittu luontoselvitys ja maisemaselvitys sekä arkeologinen inven-

tointi.
· Kaavoituksen aikana tehdään lisäselvityksiä, mikäli tarvetta ilmaantuu.



RAUMAN KAUPUNKI
KAAVOITUS 02 / 2 21.9.2015
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

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). Toivomuk-
set on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset
tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon.

Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen
riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen ja esittää neuvottelun
järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunnitelman riittävyyttä
ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee.

Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti Hanna Elo puh. 044 4036018 kaavoitus@rauma.fi
Kaavoitusavustaja Taina Heinonen puh. 044 4036101 kaavoitus@rauma.fi

Kaupunginhallituksen 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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 AARNKARI  AK 08-026
Aikataulu SYKSY 2015 Kevät 2018 Syksy 2018 Talvi 2018-2019

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Luonnos nähtä-
villä 14 päivää

Ehdotus nähtävillä 30
päivää

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Kaavoituskatsaus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupungingeodeetti,
tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnallistekniikan johta-
ja, suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö, rakennus-
tarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö
Sivistystoimiala: toimialajohtaja
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja

OAS tiedoksi ja kom-
mentteja varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti 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.


