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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Aloite

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 28.8.2018 (KVJ 88 §), että Viipurinpuiston
asemakaavamuutokseen ryhdytään.

Kaavamuutosalue on rajattu ilmakuvaan valkoisella.

Suunnittelualue

Viipurinpuisto sijaitsee Seminaarinmäen länsipuolella rajautuen Ilvaninkatuun, Jussoilankatuun ja
Karjalankatuun. Puisto koostuu luonnontilaisesta kallioisesta ja maastonmuodoiltaan vaihtelevasta osasta
Karjalankadun varressa sekä tasaisesta ja rakennetusta osasta Ilvaninkadun puolella. Kaavamuutos koskee
puiston etelän puoleista osaa Jussoilankadun ja Ilvaninkadun varressa.

Suunnittelualueen nykytila

Suunnittelualue on kokonaan puistoa.

Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Viereinen Seminaarinmäen alue on
osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (kh2). Suunnittelumääräyksen
mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus,
erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä.
Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen



kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla
vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja julkisten palvelujen ja
hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (PY/s).

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu puistoalueeksi (VP). Puistoalueen kautta on osoitettu
ajoyhteys Ilvaninkadulta viereiselle korttelialueelle.

Vaikutusten arviointi ja selvitykset

Kaavan vaikutusten arviointi tehdään asemakaavan laatimisen yhteydessä. Kaavan vaikutukset on arvoitu
merkitykseltään vähäisiksi. Kaavamuutoksessa hyödynnetään muiden hankkeiden yhteydessä tehtyjä
selvityksiä. Kaavatyön yhteydessä ei ole todettu tarvetta tehdä lisäselvityksiä.

Tausta ja tavoite

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön on suunnitteilla päiväkodin rakentaminen.
Päiväkoti sijoittuu alueen voimassa olevan asemakaavan mukaiselle uudisrakentamiselle varatulle alueelle
vanhan palloilukentän paikalle. Rakennus vie suuren osan tonttiin kuuluvasta alueesta.

Rakennussuunnittelun yhteydessä piha-alueen laajentamista on ehdotettu korttelialueen eteläpuolelle
Viipurinpuistoon.

Viipurinpuiston asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta käyttää osaa puistosta
päiväkodin ulkoilualueena siten, että alueen puusto ja puistomaisuus edelleen säilyvät.



Seminaarinmäelle rakennettavan päiväkodin alustavassa suunnitelmassa on hahmoteltu mahdollista piha-
alueen laajentamista Viipurinpuiston puolelle. Suunnitelmassa tavoitteena on säilyttää puistoalueen
puusto. Alue on suunniteltu rajattavaksi aidalla. Puistoalue säilyisi edelleen päiväkodin aukioloaikojen
ulkopuolella yleisessä puistokäytössä.

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 tehdään, sitä
helpompi ne on ottaa huomioon.

Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen
riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
(ELY) 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 Kanalinranta 3 www.rauma.fi
Kaavoitus 26100 Rauma

Kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi kaavoitus@rauma.fi

Kaavavalmistelija Jussi Helminen kaavoitus@rauma.fi

Kaavoitusjaosto:
Jari Laihonen, puheenjohtaja Tomi Suvanto, toimialajohtaja, esittelijä
Helena Ollila, varapuheenjohtaja Kari Koski, kaupunginjohtaja
Sari Seimelä Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja, sihteeri
Pasi Alonen
Johanna Vainila

Viipurinpuiston asemakaavamuutos on arvioitu merkitykseltään vähäiseksi, jolloin hyväksymispäätöksen
tekee kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto Rauman kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaisesti.

Tavoiteaikataulu 2018 2018 2018
Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Ehdotus
nähtävillä 14 päivää

Hyväksyminen
KVJ

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien
tonttien omistajat

Vireilletulokuulutus
OAS tiedoksi ja
kommentteja varten

Kuulutus Kuulutus

Tekninen toimiala: toimialajohtaja,
kaupungingeodeetti,
kunnallistekniikan johtaja,
suunnittelupäällikkö,
viheraluepäällikkö,
rakennustarkastaja
Sivistystoimiala: toimialajohtaja

OAS tiedoksi ja
kommentteja varten

Kuulutus Kuulutus

Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus

Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus

OAS tiedoksi Tiedoksi

Rauman Energia Oy
DNA Oy

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus

Rauman ikäihmisten neuvosto
Rauman Nuorisovaltuusto
Rauman Vammaisneuvosto

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus
Kaupunkilaisten
vaikutusmahdollisuudet

Mielipide OAS:sta ja
kommentteja kaavan
laatimista varten

Kirjallinen muistutus
kaavaehdotuksesta

OAS = Osallistumis –ja arviointisuunnitelma

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävillä olon aikana kaavoituksen www-sivuilla ja palvelupiste
Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävillä olo aika kuulutetaan erikseen.



Alustava havainnepiirustus. Päiväkodin pihan laajennusalue on rajattu kuvassa keltaisella.


