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Kaava-alueen rajaus ja voimassa olevat asemakaavamääräykset. 
 
Asemakaavan laatiminen ja muutos koskee Rauman kaupungin 8. kaupunginosassa sijaitsevaa Aarnkarin 
saarta ja sen itäpuolella, Purjehtijankadun päässä sijaitsevaa manneraluetta. Saaressa ei ole asemakaavaa. 
Purjehtijakadun päässä ovat voimassa 3.7.1973 ja 22.1.1998 hyväksytyt asemakaavat. 
Kaavahankkeen tarkoituksena on tutkia ranta-alueiden käyttöä asumiseen ja virkistykseen, sekä näiden 
suhdetta. 
 
Asemakaavan muutos koskee: 
Rauman kaupungin 
8. kaupunginosan korttelia 855 ja virkistys- ja vesialuetta sekä 
12. kaupunginosan virkistys- ja vesialuetta. 
 
Asemakaavalla muodostuu: 
Rauman kaupungin 
8. kaupunginosan kortteli 859, osa korttelia 855 ja virkistys-, vesi- ja katualuetta sekä 
12. kaupunginosan vesialuetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Rauman kaupungin 
8. kaupunginosan osa korttelia 855 ja virkistys-, vesi- ja katualuetta sekä 
12. kaupunginosan virkistys- ja vesialuetta. 
 
SITOVA TONTTIJAKO: 8-855-5 ja -6, 8-859-1 ja -2 
 
Kaavan laatija: 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS  
kaavoitusarkkitehti Hanna Elo 
Kanalinranta 3 
26100 Rauma 
Puh. 044 4036018 
 
Vireille tulo: Alueen asemakaavan laatimista ja muutosta on anottu 24.10.2013 päivätyssä kaavamuu-
tosanomuksessa. Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 3.2.2015 (KVJ 11 §), että 
Aarnkarin alueen asemakaavan laatimiseen ja muutokseen ryhdytään. Kaupunki ja hakija ovat tehneet so-
pimuksen asemakaavan laatimisen ja muutoksen käynnistämisestä. 
 
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 
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Tiivistelmä 
Asemakaavan tavoitteet 
Hakijan tavoitteena on asemakaava, joka mahdollistaa Aarnkarin niemen ottamisen osittain asuinkäyttöön 
sekä osoitteessa Purjehtijankatu 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 kaupunkikuvalli-
sesta laadusta, viheralueiden riittävyydestä sekä viherreittien ja -väylien sujuvuudesta. Huomioidaan myös 
mahdollisuus vapaisiin ranta-alueisiin sekä rantareitteihin. 
 
Asemakaavan yleistavoite on alueen kehittäminen käynnissä olevan yleiskaavan tavoitteisiin nojaten. 

 
Kaavaprosessin vaiheet 
Alueen asemakaavan laatimista ja muutosta on anottu 24.10.2013 päivätyssä kaavamuutosanomuksessa. 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 3.2.2015 (KVJ 11 §), että Aarnkarin alueen 
asemakaavan laatimiseen ja muutokseen ryhdytään.  
 
Hankkeen valmistelussa tuli esille, että kaavamuutoksen anojaa sitoo Rauman kaupungin ja Rauman van-
hainkotiyhdistys ry:n vuonna 1972 tekemä sopimus, jonka mukaan kaavoitettavan alueen mantereen puolei-
nen rantapuisto luovutettaisiin eri luovutuskirjoilla kaupungin omistukseen sopimuksessa esitettyjen ehtojen 
täytyttyä. Sopimus on tullut Hollming Oy:tä sitovaksi tämän ostaessa kyseiset maa-alueet Rauman Vanhain-
kotiyhdistys ry:ltä vuonna 1973.  
Kaavoitusjaosto päätti, ettei sopimukseen vetoaminen tämän hetken kokonaistilanne huomioon ottaen ole 
Rauman kaupungin kannalta tarkoituksen mukaista, ja että Aarnkarin asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen lähtökohdiksi voidaan näin ollen ottaa myös muunlaiset kuin vuoden 1972 sopimuksessa tarkoitetut 
ratkaisut.  
 
Kaupunki ja hakija ovat tehneet sopimuksen asemakaavan laatimisen ja muutoksen käynnistämisestä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.11-23.11.2015.  
 
Alueelle laadittiin luontoselvitys, maisemaselvitys sekä arkeologinen inventointi.  
 
Kaavan luonnos oli nähtävillä 2.7.-1.8.2018. Lausunnot pyydettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu-
kaisesti. Yhtään mielipidettä ei saatu. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin 23.8.2018. Ehdotusvaiheen kaava-aineisto oli nähtävillä 
14.9.–15.10.2018. Yhtään muistutusta ei saatu. Lausunnot saatiin Satakuntaliitolta ja ELY-keskukselta. 
 
Asemakaava 
Asemakaavassa merkinnät ja määräykset on kuvattu tämän selostuksen kohdassa 4.2 Kaavamer-
kinnät ja –määräykset. 
 
 
Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan vaikutukset astuvat voimaan kaavan saatua lainvoiman. 
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1 Lähtökohdat 
 

1.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1. Alueen yleiskuvaus 
Kaavan alue sijaitsee Meriraumassa, Rauman kaupungin 8. kaupunginosassa. Tarkoituksena 
on laatia Purjehtijankadun jatkeella sijaitsevan Aarnkarin saaren asemakaava ja muuttaa 
osoitteissa Purjehtijankatu 68 ja 70 sijaitsevien kiinteistöjen sekä näiden välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevan ranta-alueen olemassa oleva asemakaava yhtenä kokonaisuutena.  
Suunnittelualueella on tällä hetkellä muutama rakennus. Suurin osa alueesta on virkistyskäy-
tössä. Alueeseen kuuluu myös muutama pienempi saari Aarnkarin saaren luoteis- ja koillis-
puolilla. Kaava-alueen maapinta-ala on n. 19990 m². 
 

 
Ilmakuva. Kaavan alue punaisen renkaan sisällä. 

 

3.1.1 Rakennettu ympäristö 
 

Kaavan alue sijaitsee pientaloalueen ja kerrostaloalueen liittymäkohdassa. Pientalo-
alue on vehreä, melko tiivis ja rakennukset iältään vaihtelevia. Alueen tontit ovat pit-
känomaiset ja rajautuvat lyhyeltä sivultaan katuun. Rakennukset rajautuvat suoraan 
katuun tai sijoittuvat sen välittömään läheisyyteen. Pihat ovat usein pensailla tai aidal-
la rajatut. Tämä luo alueelle selkeän, kaupunkimaisen rakenteen.  
Selvitysalueen pohjoispuolella on luonnonläheinen, väljästi rakennettu 70-luvun 
asuinalue. Alueella on pääasiassa kerrostaloja: lamellitaloja sekä muutamia pistetalo-
ja. Lisäksi alueella on muutama rivitalo.  
 
Varsinaisella selvitysalueella on vain muutamia rakennuksia. Aarnkarin niemenkär-
jessä on yksikerroksinen puuverhoiltu tilausravintola, sekä vanhempi suurehko ranta-
sauna 1900-luvun alkupuolelta. Purjehtijakadun päässä on suurikokoinen, rinteeseen 
tiilestä rakennettu omakotitalo. Omakotitalon ja Aarnkarin välissä on rakentamaton 
tontti, jota kuitenkin hoidetaan puutarhamaisesti. 
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Aarnkarin majoitusrakennus nähtynä lounaaseen, kaava-alueen toisen rakentuneen kiinteis-
tön edustalta. 
 

 
Kaava-alueen itäosassa sijaitsevan kiinteistön rantavyöhyke. 
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Kaava-alueen pohjoisosassa on pieni saunarakennus.  
 

 
Aarnkarin eteläosassa on parkkipaikka. 
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          Aarnkarin saaren etelärannalla on saunarakennus. 

 

3.1.2 Muinaismuistot  
Kaava-alueella ei ole muinaisjäännöksiä. 

 

3.1.3 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaavan alueella on runsaasti maisemallisesti arvokkaita piirteitä, joita on vaalittava 
kaavoituksen yhteydessä. Alueen rannoilla on hienoja rantakallioita ja etenkin 
Aarnkarin niemenkärjessä on näyttäviä kalliomuodostumia. Toinen näyttävä kallio-
alue sijaitsee mantereen puolella rivitalojen edustalla. Aarnkarin saunan pihapiirin 
itäpuolella kasvaa kookkaita mäntyjä sekä katajia. Rannoilla kasvaa myös kaunista 
tervaleppäpuustoa. Niemeltä avautuu hienoja merinäkymiä kaikkiin ilmansuuntiin. 
 
Kaava-alue rajautuu kahteen omaleimaiseen asuinalueeseen. Alueen kaakkoispuo-
lella kadun varressa rinta rinnan sijaitsevien omakotitalojen pihapiirit ulottuvat rantaan 
asti. Aarnkaria mantereeseen yhdistävältä penkereeltä avautuu monipuolinen näky-
mä rakennuksia kohti. Selvitysalueen pohjoispuolella on kaksi linjakasta rivitaloa, jot-
ka istuvat kauniisti kallioiseen maastoon ja mäntypuustoon. Olemassa olevia, herkäs-
ti häiriintyviä näkymiä on kunnioitettava suunniteltaessa uudisrakentamista alueelle. 
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Näkymä kaava-alueen itäiseltä rannalta kohti Aarnkarin eteläosaa. 
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Nykyinen AOR2-tontti(yllä) ja Aarnkarin niemelle johtava silta. 
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Mahdollinen uimaranta Aarnkarin eteläosassa. 
 

 
Aarnkarin kärkeä. Ranta-alue määrätään säilytettäväksi luonnontilassa. 
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Näkymä Aarnkarista mantereelle. Rakennukset ovat puuston suojassa. 
 

1.2 Suunnittelutilanne 

1.2.1 Maakuntakaava 
 

 
Ote maakuntakaavasta; suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella nuolella. 
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Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 17.12.2009 hyväksymä ja ympäristöministeriön 
30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava, jossa suunnittelualuetta koskevat seuraavat 
merkinnät: 
 
Alue sijaitsee maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella (A). Aarnkarin lounaisrantaan rajautuu 
virkistysalue (V). Alue kuuluu keskustatoimintojen kehittämisvyöhykkeeseen (kk) sekä matkailun ke-
hittämisvyöhykkeelle (mv3) ja suojavyöhykkeelle (sv-1). Suunnittelualuetta koskevat myös tulvasuo-
jelua, rantarakentamista ja vesien tilaa koskevat maakuntakaavan suunnittelumääräykset. 

 
A  Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja 

muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuu-
delle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja 
puistoalueita sekä erityisalueita. 
 
Alueen suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: Aluetta 
suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyt-
tämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla.  

  
V Merkinnällä osoitetaan ulkoilun, retkeilyn ja virkistyskäytön kannalta merkittä-

vät alueet. Alueella on voimassa MRL § 33:n mukainen rakentamisrajoitus. 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen 
virkistyskäytön kehittämisedellytysten turvaamiseen. 

  
kk Merkinnällä osoitetaan kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke.  
 
mv3 Merkinnällä osoitetaan matkailun kehittämisvyöhyke. 
 
sv-1 Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-

toksen suojavyöhyke. 
 
 

1.2.2 Yleiskaava  
 

 
Ote Rauman oikeusvaikutteettomasta yleiskaavasta. Suunnittelualue punaisen ympyrän sisällä. 
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Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutteeton yleiskaava, jossa 
suunnittelualue on mantereen osalta asuntoaluetta (A), ja Aarnkarin saaren osalta vailla va-
rauksia.  
 
A Merkinnällä osoitetaan asuntoalue. 
 

1.2.3.  Yleiskaava 2030 

 
Ote yleiskaavasta 2030. Kaavan alue rajattu punaisella. 
 
Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan ehdotuksessa alue sijoit-
tuu asuntoalueelle (A) ja virkistysalueelle (V). 
 
A Merkinnällä osoitetaan asuntoalue. 
 
V Merkinnällä osoitetaan virkistysalue. 
 

● Tärkeä merellinen kontaktikohta. 
 

1.2.4.  Asemakaava 
Aarnkarissa ei ole asemakaavaa. Purjehtijakadun päässä ovat voimassa 3.7.1973 ja 
22.1.1998 hyväksytyt asemakaavat. Hakemusta koskeva alue on merkitty kytkettyjen ja erillis-
ten pientalojen korttelialueeksi (AOR2) sekä luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL). 
Tonttien kerrosluvuksi on merkitty II ja tehokkuuslukuna on 0.4. Korttelin 855 kaakkoispuolelle 
on merkitty ajoyhteys. 

 

1.2.5.  Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, voimaan-
tulopäivä oli 3.4.2009. 
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1.3 Pohjakartta 
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssa an-
netut vaatimukset. 

1.4  Maanomistus 
Suunnittelualueen maa-alue on yksityisessä omistuksessa, paitsi mantereen vesijät-
töalueita ja Aarnkarin saaren nykyisin mantereeseen liittävää kaistaletta. 
 

2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

2.1  Tavoitteet 
Asemakaavan yleistavoite on alueen tehokas käyttö ja kehittäminen olemassa olevan 
kaupunkirakenteen ja luonnonympäristön lähtökohdista.  

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
2.2.1. Hakijan tavoitteet 
 
Hakijan tavoitteena on asemakaava, joka mahdollistaa Aarnkarin pohjoispuoleisen lahden 
ranta-alueen ottamisen asuinkäyttöön sekä osoitteessa Purjehtijankatu 68 ja 70 olevien tont-
tien muuttamisen omarantaisiksi. 
 
2.2.2. Kaupungin asettamat tavoitteet 
 
Kaupungin tavoitteena on tarkastella rakennetun alueen ja virkistysalueen suhdetta ja virkis-
tysalueita sekä ulkoilureittejä osana laajempaa kokonaisuutta. Kaavatyön yhteydessä huoleh-
ditaan alueen kaupunkikuvallisesta laadusta, viheralueiden riittävyydestä sekä viherreittien ja -
väylien sujuvuudesta. Huomioidaan myös mahdollisuus vapaisiin ranta-alueisiin sekä ranta-
reitteihin. 
Kaavallinen ratkaisu perustuu käynnissä olevan yleiskaavan tavoitteisiin. 
 
2.2.3. Kaavoista johdetut tavoitteet 

 
Maakuntakaavan merkinnät antavat ennen kaikkea mahdollisuuden alueen kehittämiseen 
korttelialueen laajenemisen muodossa, mitä kaavamuutoksen hakija ennen muuta toivoi. 
Edellisen kannalta rajoittavana tekijänä huomioitava merkintä V (virkistysalue) ja tätä 
koskeva suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen vir-
kistyskäytön kehittämisedellytysten turvaamiseen. 
 
Johtopäätökset: Aarnkarin saaren lounaisrannan yleinen käyttö turvataan siltä osin 
kuin se on mahdollista huomioiden omistussuhteet. Saaren kärki muodostaa yhden 
yhtenäisen kiinteistön, mutta rannat jätetään vapaaksi rakentamisesta, jolloin luon-
nontilainen näkymä jatkuu koko saaren reunaman mitalta. Mantereen puolella sijait-
sevat tontit voidaan muuttaa omarantaisiksi, sillä tällä ei ole merkittävää vaikutusta 
virkistyskäyttöön. Sen sijaan kaava-alueen pohjoisosan lävitse kulkevan virkistysreitin 
säilyminen turvataan merkitsemällä edelleen kyseinen ranta virkistyskäyttöön.  
 
Laadittavan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ratkaisut vastaavat maakun-
takaavan päämääräyksiin (taajamatoimintojen alue ja virkistysalue). Asemakaava 
tarkentaa luonnollisesti maakuntakaavan yleispiirteistä rajausta ko. alueiden välillä. 
Kaava vastaa myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle sekä matkailun kehit-
tämisvyöhykkeelle asetetut tavoitteet, sillä kaavan myötä aiemmin yksityistä aluetta 
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kaavoitetaan virkistysalueeksi ja osa Aarnkarin rantaa sekä kaava-alueen pohjoisosa 
saavat virallisen statuksen virkistysalueena.  
Mahdollisten rakennuslupahakuprosessien yhteydessä voidaan tarkemmin ottaa kan-
taa tulvasuojeluun, mikä koskee lähinnä Aarnkarin niemeä, sekä hulevesien käsitte-
lyyn. Aarnkarin niemeen rakennettavien asuinrakennusten on syytä liittyä kaupungin 
vesihuoltoverkostoon. Aarnkari on kuitenkin aivan rannan tuntumaa lukuun ottamatta 
tulva-alueen ulkopuolella.  
 
Asetetut tavoitteet vastaavat Rauman oikeusvaikutteettomassa yleiskaavassa osoi-
tettuihin varauksiin, jossa alueelle on osoitettu asuntoalue ja viheryhteys.   
 
Asetetut tavoitteet vastaavat Rauman kaupungin yleiskaavassa 2030 osoitettuihin va-
rauksiin mantereen osalta. Virkistysalueeksi yleiskaavassa osoitettu Aarnkarin niemi 
osoitetaan myös asemakaavassa osittain yleiseen käyttöön. Aarnkarin kärki on jo ny-
kyisellään muussa kuin virkistyskäytössä, joten vireillä oleva asemakaava tarkentaa 
yleiskaavassa osoitettujen alueiden rajoja. Aarnkarin niemen virkistyskäyttö vahviste-
taan VL –merkinnöin. Tärkeät merelliset kontaktikohdat, jotka on määritelty yleiskaa-
van 2030 ehdotuksessa, huomioidaan asemakaavan ratkaisussa. 
 
2.2.4. Maisemaselvityksestä johdetut tavoitteet 
 
Alueen ominaisluonne tulee säilyttää. Alue kestää täydennysrakentamista jonkin 
verran. Maisemaselvityksessä on annettu myös suosituksia toimivista tien ja po-
lun linjauksista Aarnkarin niemen puolella. Aarnkarin kärkeen osoitettavissa oleva 
rakentaminen rajoitetaan saaren koilliskyljelle, kuitenkin niin, että herkät rannat 
pysyvät vapaina. 
 
 
2.2.5. Arkeologisesta inventoinnista johdetut tavoitteet 
Inventoinnissa ei todettu arkeologisia kohteita. 
 
 
2.2.6. Luontoselvityksestä johdetut tavoitteet 

 
Aarnkarin niemen mantereenpuoleiset rannat tulee pitää rakentamattomina herkän 
vesistöalueen ja sitä elinympäristönä käyttävien eläinlajien säilymisen turvaamiseksi. 
Hyvin pienellä pinta-alalla pesii vaateliasta ja uhanalaista lajistoa. Koskemattomana 
tulee pitää myös kyseisellä vesialueella sijaitsevat pienet luodot.,  
Alue suositetaan säilytettävän ennallaan siten, että rannoille ei suunnitella linnustoa 
häiritseviä rakenteita. Pohjukan eläimistöä ei saa häiritä esimerkiksi veneilyllä.  

 
Aarnkarin niemen kärjen kalliot suositetaan säilytettävän ennallaan monimuotoisuu-
den ylläpitämiseksi. 
 

3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Korvaava asemakaava on tarpeen laatia, jotta alueen tehokas käyttö ja kehittäminen 
olemassa olevan maiseman ja luonnon lähtökohdista on mahdollista.  
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3.2 Suunnittelun vaiheet 

3.2.1 Valmistelu 
Alueen asemakaavan laatimista ja muutosta on anottu 24.10.2013 päivätyssä kaa-
vamuutosanomuksessa. 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. 
Alueelle on laadittu maisemaselvitys, luontoselvitys ja arkeologinen inventointi. En-
nen kaavatyön aloittamista ei katsottu tarpeelliseksi laatia muita selvityksiä.  

 

3.2.2 Asemakaavaluonnos 
Asemakaavasta laadittiin yksi luonnosvaihtoehto kaavan vähäisen laajuuden takia. 
Luonnoksessa mahdollistetaan alueen kehittäminen luonnon sekä maiseman lähtö-
kohdista. 
 

3.2.3  Asemakaavaehdotus 
Asemakaavan ehdotus noudattaa pääosin luonnoksen linjauksia. Merkittävimpänä 
muutoksena voi pitää sitä, että kaavassa esitetty A-ja VL-alueiden raja siirrettiin eh-
dotuksessa kulkemaan kauttaaltaan samaan linjaa tai ulommas vesialueelle, kuin 
kiinteistön raja. Teknisinä korjauksina tehtiin lisäksi viivatyyppien tarkistukset kaut-
taaltaan kaavan rajoille.  

• W1-alueelta poistettiin VL/s3 merkinnällä ollut saari, koska se ei kuulu mihin-
kään kiinteistöön, vaan on vesialuetta, vaikka nykyisellä vedenkorkeudella 
yleensä näyttäytyykin pienenä saarena. 

• RA-alueen raja linjattiin paremmin vastaamaan maaston muotoja ja luonnollis-
ta piha-aluetta. 

• Aarnkarin A-alueelle merkittiin maksimi kerrosluku II. 
• Aarnkarin olevalle rakennukselle tarkennettiin kaavamääräys pa1 (palvelu- ja 

majoitusrakennusten rakennusala, jonne voi sijoittaa myös toimistotiloja ja 
asumista) 

• A-alueita koskevat yleismääräykset muutettiin rakennustapaohjeiksi, ja niitä 
täsmennettiin. 

 

3.2.4 Hyväksyttävä asemakaava 
Ehdotuksen nähtävilläoloaikana ei saatu yhtään muistutusta kaavasta. Lausunnot 
saatiin ELY-keskukselta ja Satakuntaliitolta. TUKES ei nähnyt kaavassa kommentoi-
tavaa. 
 
Kaavakartalle tehtiin lausunnoista johtuen vähäisiä teknisluontoisia korjauksia.  

• RA-alueen raja siirrettiin kulkemaan 90 asteen kulmassa rantavii-
vaan nähden, jolloin VL-alue laajeni hieman. 

• Korttelin 859 päämääräyksessä (A/s3) kauttaaltaan korttelia koske-
nut s3-määräys erotettiin päämääräyksestä siten, että suojelumää-
räys tarkennettiin alueen sisäisellä rajauksella koskemaan ranta-
alueita.  

• Korttelin 859 uuden rakennusalan rajaa tarkennettiin siten, että se 
pysyy alimman rakentamiskorkeuden +2,4m yläpuolella.  
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• Rakennustapamääräysten sananmuotoja tarkennettiin ja alimman 
rakentamiskorkeuden raja +2,40m lisättiin, samoin määräys huleve-
siin liittyen. 

• Korttelin 855 rajaa, joka ehdotusvaiheessa oli aivan kiinni olevassa 
rakennuksessa, siirrettiin muutaman metrin matkalta pohjoisemmas, 
jottei syntyisi rasitetilannetta olevien putkiliittymien vuoksi. 

• Alueen nimistöä tarkennettiin siten, että kadun nimeksi tulee Aarnka-
rinkatu ja virkistysalueesta Aarnkari. 

 
Hyväksyttävä kaavakartta on vaikutuksiltaan sama, joskin viimeistellympi kuin ehdo-
tusvaiheessa esillä ollut kaavakartta. Lisäksi selostukseen kirjattiin kaavaprosessin 
toteutuneet vaiheet ehdotuksen osalta.  
 

3.2.5 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 3.2.2015 (KVJ 11 §), että 
Aarnkarin alueen asemakaavan laatimiseen ja muutokseen ryhdytään. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 21.9.2015 ja se oli nähtävillä 9.11.-
23.11.2015. OAS lähetettiin tiedoksi kaava-alueen kiinteistöjen omistajille, naapureil-
le, eri viranomaisille ja lautakunnille. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
tutustuttavissa kaupungin nettisivuilla.  
 
Kaavan luonnos oli nähtävillä 2.7. – 1.8.2018. Lausunnot pyydettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Yhtään mielipidettä ei saatu. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin ehdotusvaiheessa. 
 
Ehdotusvaiheen kaava-aineisto oli nähtävillä 14.9.–15.10.2018. Yhtään muistutusta 
ei saatu. Lausunnot saatiin Satakuntaliitolta ja ELY-keskukselta. 

 
 

3.2.6 Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet 
Tässä esitetyt lausunnot ovat tiivistelmiä niiden sisällöstä. Selostuksen liitteenä ovat 
lausunnot kokonaisuudessaan.  
 
ELY-keskus 
Suhdetta maakuntakaavan kaikkiin suunnittelualuetta koskeviin kaavamääräyksiin tu-
lee arvioida. 
Aarnkarilla on merkittävää virkistyksellistä arvoa, ja kaavan alueen sekä sitä ympä-
röivän alueen viherverkkoyhteyksiä tulisi suunnitella tarkemmin. Aarnkariin osoitetun 
rakentamisen määrää, sijoittelua ja suhdetta suunnittelualueen ja lähiympäristön vir-
kistyskäyttöön ja –yhteyksiin on vielä syytä tarkastella uudelleen. 
Raumalla vapaiden rantojen määrä on vähäinen, ja tonttien ulottamista rantaan asti 
on syytä harkita. 
Kaavaehdotus pyydetään lähettämään lausuttavaksi. 
 
 
Vastine 
Arviointia on lisätty maakuntakaavan kaavamääräyksiin liittyen.  
Laadittavan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ratkaisut vastaavat maakun-
takaavan päämääräyksiin (taajamatoimintojen alue ja virkistysalue). Asemakaava 
tarkentaa luonnollisesti maakuntakaavan yleispiirteistä rajausta ko. alueiden välillä. 
Kaava vastaa myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle sekä matkailun kehit-
tämisvyöhykkeelle asetetut tavoitteet, sillä kaavan myötä aiemmin yksityistä aluetta 
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kaavoitetaan virkistysalueeksi ja osa Aarnkarin rantaa sekä kaava-alueen pohjoisosa 
saavat virallisen statuksen virkistysalueena. Aarnkarin niemi on eräänlainen viherver-
koston haaran päätepiste, joten sen ottaminen kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön 
ei ole tarpeen, ja silti voidaan turvata kaupungin yleiskaavassakin merkitty tärkeä me-
rellinen kontaktikohta sekä Aarnkarin niemellä että kaava-alueen pohjoisosassa man-
tereen puolella. 
Mahdollisten rakennuslupaprosessien yhteydessä voidaan tarkemmin ottaa kantaa 
tulvasuojeluun ja vesien tilaan vaikuttaviin teknisiin ratkaisuihin ja rakennuksen yksi-
tyiskohtiin. Rakentamiselle varattu alue on sijoitettu saaren korkeimmille kohdin. Ran-
tarakentamista on rajoitettu ja rannat suojeltu Aarnkarin ja mantereen liitoskohdasta, 
eli niiltä osin kuin luontoselvitys sitä edellytti. 
Olevat tontit mantereen puolella on vireillä olevassa kaavassa ulotettu rantaan asti, 
sillä rannan virkistysalueeksi merkitty kaistale oli varsin nimellinen. Olemassa olevien 
pihapiirien ja rakennuksen suuntaus on toteutettu siten, ettei rantoja käytännössä ole 
tähänkään asti voinut käyttää virkistykseen. Sama halutaan välttää Aarnkarin kärkeä 
kaavoitettaessa, ja VL-merkinnän saa vain Aarnkarin tyvi, joka aidosti voidaan säilyt-
tää avoimena virkistyskäyttöön. Aarnkarin kärjen ranta-alueet on säilytettävä kevyesti 
hoidettuina, luonnollisina rantoina. Tämä vahvistaa VL-alueen visuaalisen jatkumisen 
pitemmälle kuin missä sen varsinainen raja kulkee. 
 
 

 
Satakunnan Museo 
Satakunnan Museolla ei ole huomautettavaa.  
 
Vastine 
Ei kommenttia. 
 
 
 
Satakuntaliitto 
Asemakaavaa laadittaessa alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on so-
veltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista sääde-
tään. Asemakaavatyötä ohjaa Satakunnan maakuntakaava. Asemakaavan ratkai-
suissa Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet jäävät osin toteutumatta. 
Turvatekniikan keskukselle (TUKES) on varattava mahdollisuus lausunnon antami-
selle. 
Satakuntaliitto muistuttaa myös tulvasuojelua, rantarakentamista ja vesien tilaa kos-
kevista suunnittelumääräyksistä. 
 
Satakunnan maakuntakaavassa Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen suunnittelualueelle on osoitettu taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelu-
määräyksen mukaan on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemal-
liset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko.  
Asemakaavaa laadittaessa on huomioitava asuinalueiden lähivirkistysalueen kehit-
tämisen edellytyksistä. 
 
Vastine 
Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava, joka on edennyt ehdotusvai-
heeseen, jolloin voidaan todeta yleiskaavallisen tarkastelun olevan tehty.  
TUKESille varataan mahdollisuus lausua asemakaavasta ehdotusvaiheessa. 
Mahdollisten rakennuslupaprosessien yhteydessä voidaan tarkemmin ottaa kantaa 
tulvasuojeluun ja vesien tilaan vaikuttaviin teknisiin ratkaisuihin ja rakennuksen yksi-
tyiskohtiin. Rakentamiselle varattu alue on sijoitettu saaren korkeimmille kohdin. Ran-
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tarakentamista on rajoitettu ja rannat suojeltu Aarnkarin ja mantereen liitoskohdasta, 
eli niiltä osin kuin luontoselvitys sitä edellytti. 
Vireillä olevan asemakaavan myötä aiemmin yksityistä aluetta kaavoitetaan virkistys-
alueeksi ja osa Aarnkarin rantaa sekä kaava-alueen pohjoisosa saavat virallisen sta-
tuksen virkistysalueena. Aarnkarin niemi on eräänlainen viherverkoston haaran pää-
tepiste, joten sen ottaminen kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön ei ole tarpeen, ja 
silti voidaan turvata kaupungin yleiskaavassakin merkitty tärkeä merellinen kontakti-
kohta sekä Aarnkarin niemellä että kaava-alueen pohjoisosassa mantereen puolella. 
Asemakaava ja asemakaavan muutos vastaavat hyvin tavoitteeseen turvata asuin-
alueiden lähivirkistysalueen kehittäminen, sillä kaavalla pyritään vahvistamaan täysin 
uutta, aiemmin asemakaavan ulkopuolista VL-aluetta Aarnkarin niemeltä. 
 
 
 
Tekninen valiokunta 
Aluepalvelut: Kadun toteuttaminen edellyttää tarkempaa katusuunnitelmaa. 
Kiinteistö- ja mittaustoimi: Kaava-alueen raja ei noudata voimassaolevaa kiinteistön 
rajaa. Kaava-alueen raja toivotaan toteutettavaksi murtoviivalla. 
 
Vastine 
Kaavassa esitetty A-ja VL-alueiden raja siirrettiin ehdotuksessa kulkemaan kauttaal-
taan samaan linjaa tai ulommas vesialueelle, kuin kiinteistön raja. Rajaviiva on muu-
tettu murtoviivaksi. 
 
 
Satakunnan pelastuslaitos 
Ei huomautettavaa.  
 
Vastine 
Ei kommenttia. 
 
Terveysvalvonta 
Ei huomautettavaa.  
 
Vastine 
Ei kommenttia. 
 
 
Sivistystoimiala 
Ei huomautettavaa.  
 
Vastine 
Ei kommenttia. 
 
 
Rauman Energia Oy 
Ei huomautettavaa.  
 
Vastine 
Ei kommenttia. 
 
 
Ympäristö- ja lupalautakunta 
Ei huomautettavaa.  
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Vastine 
Ei kommenttia. 
 

 
 

3.2.7  Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet 
Tässä esitetyt lausunnot ovat tiivistelmiä niiden sisällöstä. Selostuksen liitteenä ovat 
lausunnot kokonaisuudessaan.  
 
TUKES 
Ei lausuttavaa. 
 
Vastine 
Ei kommenttia. 
 
 
ELY-keskus 
 
ELY-keskus on luonnosvaiheessa kiinnittänyt huomiota etenkin virkistys- ja viheralu-
eiden jatkosuunnittelutarpeisiin. Lisäksi ELY-keskus on todennut täydennystarpeita 
olevan koskien tulvasuojelua ja hulevesien hallintaa. Nämä tarpeet otetaan esiin uu-
destaan ehdotusvaiheen lausunnossa. 
ELY-keskus toteaa, ettei omarantaisuuteen tähtäävä maankäyttöä ja todettuja virkis-
tyskäyttötarpeita ole vielä sovitettu yhteen riittävällä tavalla. 
 
Hulevesiä koskevat ratkaisut kuten käsittelyalueet tulisi merkitä vähintään ohjeellisina 
aluevarauksina asemakaavaan. 
Yleismääräys alimmasta suositeltavasta rakentamiskorkeudesta tulee kirjoittaa kaa-
vaan. 

 
Vastine 
Luonnosvaiheen lausunnon vastineessa on jo todettu, että laadittavan asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen ratkaisut vastaavat maakuntakaavan päämääräyksiin 
(taajamatoimintojen alue ja virkistysalue). Asemakaava tarkentaa maakuntakaavan 
yleispiirteistä rajausta ko. alueiden välillä. Kaava vastaa myös kaupunkikehittämisen 
kohdevyöhykkeelle sekä matkailun kehittämisvyöhykkeelle asetetut tavoitteet, sillä 
kaavan myötä aiemmin yksityistä aluetta kaavoitetaan virkistysalueeksi ja osa 
Aarnkarin rantaa sekä kaava-alueen pohjoisosa saavat virallisen statuksen virkistys-
alueena.  
Rauman kaupungin yleiskaavan 2030 ehdotuksessa Aarnkarin eteläinen ranta on vir-
kistysaluetta ja pohjoinen ranta asuinaluetta. Asemakaavallinen tarkastelu on osoitta-
nut, ettei saarta voi jakaa VL / A -alueisiin etelä-pohjoissuunnassa vaan se tulee teh-
dä itä-länsisuunnassa, kuten Aarnkarin asemakaavaratkaisussa on tehty. 
Aarnkarin niemi on eräänlainen viherverkoston haaran päätepiste, joten sen ottami-
nen kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön ei ole tarpeen, ja silti voidaan turvata kau-
pungin yleiskaavassakin merkitty tärkeä merellinen kontaktikohta sekä Aarnkarin 
niemellä että kaava-alueen pohjoisosassa mantereen puolella. Korostamaan viher-
verkostotarpeen toteutumista korttelin 859 päämääräyksessä (A/s3) kauttaaltaan 
korttelia koskenut s3-määräys erotettiin päämääräyksestä siten, että suojelumääräys 
tarkennettiin alueen sisäisellä rajauksella koskemaan ranta-alueita. Lisäksi RA-
aluetta pienennettiin hieman siten, että VL-alue vastaavasti kasvoi. 

 
ELY-keskuksen ehdotusvaiheen lausunnon perusteella korttelin 859 uutta rakennus-
alaa kavennettiin vastaamaan rakentamistapaohjeisiin niin ikään ELY-keskuksen ke-
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hotuksesta lisättyä alinta rakentamiskorkeuden rajaa. Mahdollisten rakennuslupapro-
sessien yhteydessä voidaan tarkemmin ottaa kantaa tulvasuojeluun ja vesien tilaan 
vaikuttaviin teknisiin ratkaisuihin ja rakennuksen yksityiskohtiin. Rakentamiselle varat-
tu alue on sijoitettu saaren korkeimmille kohdin. Rantarakentamista on rajoitettu ja 
rannat suojeltu Aarnkarin ja mantereen liitoskohdasta, eli niiltä osin kuin luontoselvi-
tys sitä edellytti. Rakentamistapamääräyksiin lisättiin vielä koko kaava-aluetta koske-
va määräys hulevesiin liittyen. 

 
Jo luonnosvaiheen lausunnon vastineessa todettiin seuraavaa: Olevat tontit mante-
reen puolella on vireillä olevassa kaavassa ulotettu rantaan asti, sillä rannan virkis-
tysalueeksi merkitty kaistale oli varsin nimellinen. Olemassa olevien pihapiirien ja ra-
kennuksen suuntaus on toteutettu siten, ettei rantoja käytännössä ole tähänkään asti 
voinut käyttää virkistykseen. Sama halutaan välttää Aarnkarin kärkeä kaavoitettaes-
sa, ja VL-merkinnän saa vain Aarnkarin tyvi, joka aidosti voidaan säilyttää avoimena 
virkistyskäyttöön. Aarnkarin kärjen ranta-alueet on säilytettävä kevyesti hoidettuina, 
luonnollisina rantoina. Tämä vahvistaa VL-alueen visuaalisen jatkumisen pitemmälle 
kuin missä sen varsinainen raja kulkee. 
 
 
Satakuntaliitto 
Asemakaavaa laadittaessa alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on so-
veltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista sääde-
tään. Asemakaavatyötä ohjaa Satakunnan maakuntakaava. Asemakaavan ratkai-
suissa Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet jäävät osin toteutumatta. 
 
Satakuntaliitto muistuttaa myös tulvasuojelua, rantarakentamista ja vesien tilaa kos-
kevista suunnittelumääräyksistä.  
 
Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulva-alueille.  
 
Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen sijoitetaan sietoky-
vyltään kestäville ranta-alueille turvaten riittävät yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet. 

 
Satakunnan maakuntakaavassa Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen suunnittelualueelle on osoitettu taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelu-
määräyksen mukaan on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemal-
liset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko.  
 
Lisäksi on huomioitava matkailun kehittämisvyöhykkeen asettamat vaatimukset.  
 
Asemakaavaa laadittaessa on myös huomioitava asuinalueiden lähivirkistysalueen 
kehittämisen edellytyksistä.  
 
Asuinrakennusten korttelialueen rakennusoikeuden määrä todetaan olevan mittava 
huomioiden, että Aarnkarin saaren leveys on maksimissaan 80m. 
 
Vastine 
Jo luonnosvaiheen vastineessa todettiin, että Raumalla on vireillä koko kaupungin 
kattava yleiskaava, joka on edennyt ehdotusvaiheeseen, jolloin voidaan todeta yleis-
kaavallisen tarkastelun olevan tehty.  
TUKESille varattiin ehdotusvaiheessa mahdollisuus lausua asemakaavasta, eikä 
TUKESilla ollut huomautettavaa.  
Korttelin 859 uutta rakennusalaa kavennettiin vastaamaan rakentamistapaohjeisiinkin 
lisättyä alinta rakentamiskorkeuden rajaa +2,40m. Mahdollisten rakennuslupaproses-
sien yhteydessä voidaan tarkemmin ottaa kantaa tulvasuojeluun ja vesien tilaan vai-



21 
 

   

kuttaviin teknisiin ratkaisuihin ja rakennuksen yksityiskohtiin. Rakentamiselle varattu 
alue on sijoitettu saaren korkeimmille kohdin. Rantarakentamista on rajoitettu ja ran-
nat suojeltu Aarnkarin ja mantereen liitoskohdasta, eli niiltä osin kuin luontoselvitys si-
tä edellytti. Rakentamistapamääräyksiin lisättiin vielä koko kaava-aluetta koskeva 
määräys hulevesiin liittyen.  
 
Vireillä olevan asemakaavan myötä aiemmin yksityistä aluetta kaavoitetaan virkistys-
alueeksi ja osa Aarnkarin rantaa sekä kaava-alueen pohjoisosa saavat virallisen sta-
tuksen virkistysalueena. Aarnkarin niemi on eräänlainen viherverkoston haaran pää-
tepiste, joten sen ottaminen kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön ei ole tarpeen, ja 
silti voidaan turvata kaupungin yleiskaavassakin merkitty tärkeä merellinen kontakti-
kohta sekä Aarnkarin niemellä että kaava-alueen pohjoisosassa mantereen puolella.  
Tällä kaavalla vahvistuu nimenomaan todellisuudessa kaupunkilaisten käytössä ole-
va viherverkoston reitti, joka kulkee Purjehtijankatua ylös ja asemakaavan pohjois-
osan kiertäen rantaan. 
Matkailun kehittämisvyöhykkeen tavoitteisiin kaava vastaa niin ikään, sillä kaavarat-
kaisussa voidaan turvata kaupungin yleiskaavassakin merkitty tärkeä merellinen kon-
taktikohta sekä Aarnkarin niemellä että kaava-alueen pohjoisosassa mantereen puo-
lella. 
 
Asemakaava ja asemakaavan muutos vastaavat hyvin tavoitteeseen turvata asuin-
alueiden lähivirkistysalueen kehittäminen, sillä kaavalla pyritään vahvistamaan täysin 
uutta, aiemmin asemakaavan ulkopuolista VL-aluetta Aarnkarin niemeltä. 
 
Aarnkarin saari on maankohoamisen seurauksena nykyään jopa yli 85 metriä leveä. 
Rakennusoikeuden määrän voidaan katsoa olevan kohtuullinen, kun tavoitteena on 
muodostaa kolme uutta pihapiiriä, ja maaston muodot mahdollistavat, ja rakennusta-
pamääräykset velvoittavat, rakennusten suunnittelun maaston mukaisesti siten, että 
rakennusmassa on alisteinen ympäristölle. 
 

 

4 Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne 
Kaava mahdollistaa kaavoittamattoman Aarnkarin niemen kärjen ottamisen asuin-
käyttöön ja vahvistaa virkistyskäytön mahdollisuuden niemen tyvessä sekä kaava-
alueen pohjoisosissa. Katu tuodaan Aarnkarin saaren keskivaiheille asti.  
Purjehtijankadun pään kiinteistöjen osalta olemassa olevat kiinteistöt kaavoitetaan 
omarantaisiksi tonteiksi. Laaja virkistysalue kaava-alueen pohjoisosissa säilytetään. 

4.2 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
 

 

 
 

Asuinrakennusten korttelialue. 

 

 
 

Lähivirkistysalue. 
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Loma-asuntojen korttelialue. 

 

 
 

Alue, jolla ympäristö säilytetään. 

 

 
 

Alue, jota on hoidettava siten, että luonnonympäristön ominais-
piirteet säilyvät. 

 

 
 

Vesialue. 

 

 
 

Vesialue. Kaikissa toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä huo-
miota toimenpiteen sopeutumiseen maisemaan ja luonnonti-
laan. 

 
 

 

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

 

 
 

Kaupungin- tai kunnanosan raja. 

 
 

 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

 
 

 

Osa-alueen raja. 

 

 
 

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. 

 

 
 

Kaupungin- tai kunnanosan numero. 

 

 
 

Korttelin numero. 
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Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen 
nimi. 

 

 
 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

 

 
 

Merkintä osoittaa erillisen talousrakennuksen kerrosalan. 

 

 
 

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

 

 
 

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suu-
ren osan  rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon 
tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

 

 
 

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/ rakennuspaikan 
pinta-alaan. 

 

 
 

Rakennusala. 

 

 
 

Palvelu- ja majoitusrakennusten rakennusala, jonne voi sijoittaa 
myös toimistotiloja ja asumista. 

 

 
 

Alueen osa, jolle saa sijoittaa venesatamatoimintaa palvelevia 
rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. 

 

 
 

Katu. 

 

 
 

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on 
rakennettava. 

 

 
 

Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava kaavakartan 
yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita. 

 Alueen osa, jota on hoidettava siten, että luonnonympäristön 
ominaispiirteet säilyvät. 
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Alueeseen jätettävä veden virtaamisaukko. 

 

 
 

RAKENTAMISTAPAOHJEET: 
 
Koskien korttelin 859 uudelle rakennusalalle rakennettavia ra-
kennuksia. 
- Rakennusalalle saa rakentaa joko erillisiä tai kytkettyjä pienta-
loja siten, että ne kuitenkin muodostavat yhtenäisen, arkkitehto-
nisesti korkeatasoisen kokonaisuuden. 
- Maaston muodot ja luonne sekä puusto on otettava huomioon 
rakennussuunnittelussa siten, että rakennukset sopeutuvat 
ympäristöön ja maisemaan. 
- Näkymät vastarannan rakennuskannalle huomioitava. 
- Pihapiirien avautumissuunta tulee olla mantereelle päin. 
- Alin rakentamiskorkeus on N2000+2,40. Korkeus sijaitsee 
rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkai-
sevan kerroksen alapuolella. 
 
Koskien korttelin 859 olemassa olevaa rakennusta. 
- Vain vähäinen, olemassa olevaa rakennusta ja sen arkkiteh-
tuuria kunnioittava lisärakentaminen sallitaan. 
- Kaikki rakennukselle tehtävät toimenpiteet tulee sovittaa sen 
olemassa olevaan arkkitehtuuriin. 
 
Koskien korttelin 855 uudelle rakennusalalle rakennettavia ra-
kennuksia. 
- Maaston muodot ja luonne otettava huomioon rakennussuun-
nittelussa siten, että rakennukset pysyvät alisteisina ympäristöl-
le. 
 
Koskien koko kaava-aluetta. 
-On huolehdittava, ettei uudesta rakentamisesta aiheutuvan 
huleveden mukana johdu mereen ravinteita eikä muita epäpuh-
tauksia.  
 

 

4.3 Kaavan vaikutukset 
Kaavan muutoksella ei ole negatiivisia vaikutuksia ympäristöönsä, kun kaava toteute-
taan alueen herkkä luonto ja maisema huomioiden.  
 
 
 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 
 
Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu on tehty yleiskaavatyön yhteydessä. Siinä alueen pää-

käyttötarkoitus on asuminen (mantereella) ja virkistys (niemellä). Kaavamuutoksella pyritään 
turvaamaan kaava-alueen käytettävyys laajentamalla asumista hieman niemen puolelle, 
mutta turvaamalla virkistyskäyttö niemen etelä- ja länsipuolilla. 

 
+ 
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Julkiset palvelut Kaavan toteutuessa julkinen uimaranta parantaa virkistyspalvelutarjontaa alueella.  + 

Yksityiset palvelut Alueella on palvelukäytössä oleva rakennus. Uuden kaavan myötä mahdollistetaan asumisen 
lisäksi myös yritystoiminta. Kaavalla on oleellista vaikutusta yksityisille palveluille.  

+ 

Työpaikat, elin-
keinotoiminta 

Kaavalla on edelliseen kohtaan viitaten merkitystä elinkeinotoiminnalle. + 

 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta 
 
Kaupunkikuva Alueen yleisilmeen sopivuus ympäristöönsä varmistetaan kaavamääräyksin. Aarnkarin nie-

men vetovoimaa vahvistetaan. 
+ 

 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta 
 
Luonnonolot  Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia luonnonoloihin kun kaava toteutetaan luonnon- ja maise-

man oloja kunnioittaen. 
0 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta 
 
Liikenne Kaava ei vaikuta oleellisesti liikenneoloihin. 0 

Yhdyskuntatekni-
nen huolto  

Alueen yhdyskuntatekniikka tukeutuu olemassa oleviin verkostoihin.  0 

 
Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta 
 
Kaavatalous Alue täydentää kaupunkirakennetta. Kaavataloudellinen tarkastelu on tehty yleiskaavan yh-

teydessä.  
0 

 
Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta 
 
Ympäristöhäiriöt Alueella on häiriintyviä luontokohteita. Kaavan mukainen maankäyttö ei aiheuta haittaa luon-

non monimuotoisuudelle. 
0 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta 
 
Sosiaalinen ympä-
ristö 

Alueen käytettävyys ja yleisilme paranevat kaavan toteutuessa. + 

 
Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta 
 
Kulttuurihistoria Kaavalla ei ole olennaista merkitystä kulttuuriin.  + 

5 Asemakaavan toteutus 

5.1  Asemakaavan toteutus 
Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa sen saatua lainvoiman.  

 
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Hanna Elo ja kaavavalmistelija 
Satu Sarkoranta ja kaavoitusavustaja Taina Heinonen. 
 
Raumalla 31.10.2018 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS 
 
 
 
Hanna Elo   Taina Heinonen 
Kaavoitusarkkitehti  Kaavoitusavustaja 
 
 
 
 
Juha Eskolin 
Kaavoitusjohtaja 
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RAUMA
684

4,19

Rantaviivan
pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut

Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Aluevar.
yhteensä 4,1901 100,0 3697 0,09 2098
A yhteensä 1,5140 36,1 3587 0,24 1,1418 2098
P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
K yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
V yhteensä 0,8299 19,8 0 0,3045 0
R yhteensä 0,1483 3,5 110 0,07 0,0000 0
L yhteensä 0,1536 3,7 0 0,1536 0
E yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
W yhteensä 1,5443 36,9 0 1,1343 0

Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Maan.til. yht. 0,0000 0 0,0000 0

Suojeltujen rak. Suojeltujen rak.
lkm k-m2 lkm+ k-m2+

Suoj.rak. yht. 0 0 0 0
asemakaava 0 0 0 0
muu 0 0 0 0

Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus

AARNKARI
Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

Ranta-asemakaava:

Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm

Uusi ak:n pinta-ala
Ak:n muutoksen pinta-ala
Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm

Kunta

Hyväksymispvm Vireille tulosta ilm. pvm 04.11.2015
Kuntanumero 08-026

Ayk:n kaavatunnus
Kunnan kaavatunnus

Suojeltujen rak. muutos

Yhteenveto maanalaisista tiloista

Rakennussuojelu

2,8800
1,31

Yhteenveto aluevarauksista

Kaava-alueen pinta-ala
Maanal. tilojen pinta-ala
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0
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RAUMA
684

00.01.1900

Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Aluevar.
yhteensä 4,1901 100,0 3697 0,09 2098

A yhteensä 1,5140 36,1 3587 0,24 1,1418 2098
A 1,5140 100,0 3587 0,24 1,5140 3587
AK 0,0 0,0000 0
AOR 0,0 -0,3722 -1489

0,0 0,0000 0
P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
P 0,0000 0

0,0000 0
Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
Y 0,0000 0
YL 0,0000 0

0,0000 0
C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
C 0,0000 0

0,0000 0
K yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
K 0,0000 0

0,0000 0
T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
T 0,0000 0

0,0000 0
V yhteensä 0,8299 19,8 0 0,3045 0
V 0,0 0,0000 0
VP 0,0 0,0000 0
VL 0,8299 100,0 0,00 0,3045 0
R yhteensä 0,1483 3,5 110 0,07 0,0000 0
R 0,0 0,0000 0
RA 0,1483 110

0,0 0,0000 0
L yhteensä 0,1536 3,7 0 0,1536 0
L 0,0 0,0000 0
Kadut 0,1536 100,0 0,1536 0

0,0 0,0000 0
E yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
E 0,0000 0

0,0000 0
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
S 0,0000 0

0,0000 0
M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

Aluevaraukset
Hyväksymispvm

Ayk:n kaavatunnus
Kunnan kaavatunnus 08-026

0

Asemakaavan tunnistetiedot
Asemakaavan nimi

Kunta
Kuntanumero

AARNKARI
0
0

Sivu 1 (2)
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M 0,0000 0
0,0000 0

W yhteensä 1,5443 36,9 0 1,1343 0
W 1,5443 100,0 1,1343 0

Sivu 2 (2)
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08-026

1:1000

AARNKARI
POISTUVA ASEMAKAAVA

KAUPUNGINHALLITUS

TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUSRAUMAN KAUPUNKI

KAUPUNGINVALTUUSTO YMPÄRISTÖKESKUS VOIMAANTULO MITTAKAAVA

SUUNNITTELIJA PIIRTÄJÄ PÄIVÄYS

POHJAKARTTA ON  JHS185 2.5.2014 MUKAINEN

TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ RAUMAN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ VIRASTOSSA

TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PÄÄTÖKSEN              /                                   §                   MUKAINEN           KAUPUNGINSIHTEERI / KAUPUNGINLAKIMIES

KAAVATUNNUS

Korkeusjärjestelmä:       N2000
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22

12.01 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota
vahvistaminen koskee.

12.07 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

AOR2501.0335 Kytkettyjen ja erillisten pientalojen korttelialue.
Rakennukset saa sijoittaa vapaasti rakennusalalle.
Rakennusten keskinäisen etäisyyden on oltava vähintään 8
m. Tontille saa rakentaa oleskelupihoja suojaavia aitauksia
ja muureja. Tontilla tulee olla 1,5 autopaikkaa jokaista
asuinhuoneistoa kohti. Rakentamatta jäävät tontin osat on
pidettävä huolitellussa kunnossa.

PL504.01 Luonnontilassa säilytettävä puistoalue.

512.0501 Vesialue.
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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. Alueelle laaditaan myös maankäyttösopimus.
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 hakijan omistuksessa. Vesialueet ja Aarnkarin

saaren nykyisin mantereeseen liittävän kaistaleen omistaa vesiosuuskunta.

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) ja matkailun kehittämisvyöhykkeeseen (mv3). Suunnitte-
lualuetta koskevat myös tulvasuojelua, rantarakentamista ja vesien tilaa kos-
kevat maakuntakaavan suunnittelumääräykset. Aluetta koskee myös suoja-
vyöhykemerkintä sv-1. Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmis-
tavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke.

· 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 ehdotuk-
sessa alue on merkitty asuntoalueeksi (A) sekä virkistysalueeksi (V). Aarnka-
rin niemen tyvessä on tärkeä merellinen kontaktikohta.

· 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.
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‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

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 Lausunto Tiedoksi

Rauman Energia Oy
DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman Ikäihmisten neuvosto
Rauman Nuorisovaltuusto
Rauman Vammaisneuvosto

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus

TUKES Lausunto
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.
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>
Lähetetty: 13. heinäkuuta 2018 16:20
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VS: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

Terve

Satakunnan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Aarkarin alueen asemakaavan  ja asemakaavamuutoksen
luonnoksesta.(AK 08-026)

Terveisin

Juha Suonpää

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua

Juha Suonpää | aluepalopäällikkö
Satakunnan pelastuslaitos

Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100 Rauma
Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 044 701 7383
juha.suonpaa@satapelastus.fi | satapelastus.fi

Lähettäjä: Heinonen Taina <Taina.Heinonen@rauma.fi>
Lähetetty: 18. kesäkuuta 2018 10:31
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>;
Kirjaamo TEVI <kirjaamo.tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Nummelin Liisa
<liisa.nummelin@pori.fi>; Koivisto Leena <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>;
ulla.riipinen@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Rauman Energia Oy
<suunnittelu@raumanenergia.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Aarnkarin alueen asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 08-026) viimeistään 31.7.2018 mennessä.

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________
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RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Rauman Energia Oy
DNA Oy
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 28. kesäkuuta 2018 14:17
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VS: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

Hei,

Lausuntoa ei anneta.

Terveisin,

---------------------------------------------
Jali Syyrakki
suunnittelupäällikkö, sähköverkon yleissuunnittelu
Rauman Energia Sähköverkko Oy
Kairakatu 4
26100 Rauma
puh.  (02) 8377 8773
jali.syyrakki@raumanenergia.fi
www.raumanenergia.fi

Lähettäjä: Heinonen Taina [mailto:Taina.Heinonen@rauma.fi]
Lähetetty: 18. kesäkuuta 2018 10:31
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi
<Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto
<kirjaamo@satakunta.fi>; ulla.riipinen@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Suunnittelu
<Suunnittelu@raumanenergia.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Aarnkarin alueen asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 08-026) viimeistään 31.7.2018 mennessä.

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/



2

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Rauman Energia Oy
DNA Oy
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Strander Soile
Lähetetty: 18. kesäkuuta 2018 19:14
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Helin Auli
Aihe: VS: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

Sivistyksellä ei ole lausuttavaa!

Soile Strander
Toimialajohtaja
Director, Education and Culture

044 793 3070
soile.strander@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Sivistystoimiala
Kanalinranta 3, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Heinonen Taina
Lähetetty: 18. kesäkuuta 2018 10:31
Vastaanottaja: Suonpää Juha; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi; Kirjaamo Sivistys; Kirjaamo Ympla;
Terveysvalvonta; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); Satakuntaliitto;
ulla.riipinen@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Rauman Energia Oy; matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Aarnkarin alueen asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 08-026) viimeistään 31.7.2018 mennessä.

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
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Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Rauman Energia Oy
DNA Oy



RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen valiokunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
14.8.2018

Sivu 1(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

163 § Lausunto Aarnkarin (AK 08-026) asemakaavan luonnosvaiheesta

TEKVA 163 § 14.8.2018 RAU/176/10.02.03/2015

Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 27.7.2018:

Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen valiokunnan
lausuntoa Aarkarin asemakaavamuutoksen luonnosvaiheesta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on asemakaava, joka mahdollistaa Aarnka-
rin pohjoispuoleisen lahden ranta-alueen ottamisen asuinkäyttöön sekä
osoitteessa Purjehtijankatu 68 ja 70 olevien tonttien muuttamisen oma-
rantaisiksi. Tavoitteena on tarkastella rakennetun alueen ja virkistysalu-
een suhdetta ja virkistysalueita sekä ulkoilureittejä osana laajempaa ko-
konaisuutta sekä huomioida mahdollisuus vapaisiin ranta-alueisiin sekä
rantareitteihin.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa https://www.rauma.fi/08-026-aarnkari/

Aluepalvelut
Kaava mahdollistaa kaavoittamattoman Aarnkarin saaren kärjen ottami-
sen asuinkäyttöön ja saaren itäosa on varattu lähivirkistysalueelle. Lii-
kennöinti kiinteistöille tapahtuu asemakaavassa esitettyä katualuetta pit-
kin Aarnkarin saaren keskivaiheille asti ja kadun päähän on suunniteltu
kääntöpaikka. Kadun toteuttaminen edellyttää tarkemaa katusuunnitel-
man laatimista.

Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kaava-alueen raja ei noudata, eikä oikein voikaan noudattaa tarkoituk-
senmukaisen lopputuloksen saavuttamisen takia voimassaolevaa kiin-
teistörajaa yhteisen vesialueen 684-401-876-4 vastaisilla rajoilla. Kiinteis-
töteknisesti helpoin ja kustannustehokkain ratkaisu olisi toteuttaa kaava-
alueen raja vastaavalla tavalla ns. murtoviivalla, kuten Merituulentien lä-
heisyydessä sijaitsevan yleisen alueen 684-19-9903-0 ja yleisen vesialu-
een 684-401-876-4 välinen kiinteistöraja on toteutettu.

Ehdotus:  Tekninen valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-
lä mainitut asiat.

Toimialajohtaja Tomi Suvanto 9.8.2018:

Ehdotus: Valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut
asiat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojen antaja:
suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja
puh. (02) 834 4623
riikka.pajuoja@rauma.fi

Lisätietojen antaja:
kaupungingeodeetti Timo Laitinen
puh. 044 533 6950
timo.laitinen@rauma.fi



RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen valiokunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
14.8.2018

Sivu 2(2)

Otteen oikeaksi todistaa:



1

Heinonen Taina

Lähettäjä: Syngelmä Sari
Lähetetty: 19. heinäkuuta 2018 10:07
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VS: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

Hei!

Terveysvalvonnalla ei ole lausuttavaa Aarnkarin alueen asemakaavan ja  asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK
08-026).

Ystävällisesti,
Sari Syngelmä

Sari Syngelmä
Terveystarkastaja
puh. 044 707 2934
sari.syngelma@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Terveysvalvonta
Lähetetty: 18. kesäkuuta 2018 11:10
Vastaanottaja: Syngelmä Sari
Kopio: Laitala Tiina
Aihe: VL: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

Hei,

Toimitan paperit diarioituina Sari S:n pöydälle.

T: Sari

Sari Aikko
Toimistosihteeri
puh. 02 835 2945
sari.aikko@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
PL 283, 26101 RAUMA

Lähettäjä: Heinonen Taina
Lähetetty: 18. kesäkuuta 2018 10:31
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi
<Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
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<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto
<kirjaamo@satakunta.fi>; ulla.riipinen@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Rauman Energia Oy
<suunnittelu@raumanenergia.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö (Aarnkari AK 08-026)

LAUSUNTOPYYNTÖ

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Aarnkarin alueen asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 08-026) viimeistään 31.7.2018 mennessä.

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Rauman Energia Oy
DNA Oy



RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
26.6.2018

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

70 § Lausunto Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta
(AK 08-026)

YMPLA 70 § 26.6.2018 RAU/176/10.02.03/2015

Ympäristönsuojelutarkastaja Raija Huuskonen 19.6.2018:

Aarnkarin alueen asemakaavan laatimiseen ja kaavamuutokseen on tar-
koituksena mahdollistaa Aarnkarin pohjoispuolella olevan lahden ranta-
alueen ottaminen asuinkäyttöön sekä osoitteessa Purjehtijankatu 68 ja
70 olevien tonttien muuttaminen omarantaisiksi.

Kaavan mukaan alueen ominaisluonne tulee säilyttää, mutta silti alue
kestää täydennysrakentamista jonkin verran. Kaavaan on suunniteltu
kaksi uutta asuinrakennusten korttelialuetta ja kaksi uutta aluetta, joille
saa sijoittaa venesatamatoimintaa palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja
laitteitta.

Luontoselvityksessä on noussut esille, että Aarnkarin niemen mante-
reenpuoleiset rannat tulee pitää rakentamattomina herkän vesistöalueen
ja sitä elinympäristönä käyttävien eläinlajien säilymisen turvaamiseksi.
Hyvin pienellä alueella pesii vaateliasta ja uhanalaista lajistoa. Koskemat-
tomana tulee pitää myös kyseisellä vesialueella sijaitsevat pienet luodot.
Rannat suositellaan säilytettäväksi ennallaan, siten että rannoille ei
suunnitella linnustoa häiritseviä rakenteita, ja lahden pohjukan eläimistöä
ei saa häiritä esimerkiksi veneilyllä. Aarnkarin niemen kärjen kalliot suosi-
tellaan säilytettävän ennallaan monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Ympäristönsuojeluyksikön osalta asemakaavaluonnoksesta ei ole huo-
mautettavaa.

Rakennustarkastaja Timo Heinilä.19.6.2018:

Rakennusvalvonnalla ei ole kaavan ehdotusvaiheesta huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 20.6.2018:

Ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää saattaa kaavoittajan
tietoon yllä mainitut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Kukkola Timo (Tukes) <Timo.Kukkola@tukes.fi>
Lähetetty: 25. syyskuuta 2018 7:12
Vastaanottaja: Kaavoitus; Heinonen Taina
Aihe: Aarnkari AK 08-026

Hei.
Lausuntopyyntönne 17.9.2018 (AK 08-026) viitaten:

Tukesilla ei ole Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksesta lausuttavaa.
Alue sijaitsee ainakin 1,7 km etäisyydellä Rauman sataman vaarallisten kemikaalin varastoista. Etäisyys katsotaan
riittäväksi, ettei varastoista aiheudu vaaraa kaava-alueelle eikä toisinkaan päin ole vaaraa.
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Tekninen virasto/ Kaavoitus
Kanalinranta 3
26100 Rauma
kaavoitus@rauma.fi
hanna.elo@rauma.fi

Viite: Lausuntopyyntö 17.9.2018

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN AARNKARIN ALUEEN ASEMAKAAVAN JA
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUKSESTA

Kaavahanke

Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt Satakuntaliitolta lausuntoa Aarnkarin alueen
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksesta 15.10.2018 mennessä.

Rauman kaupungin Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutos koskee
Rauman kaupungin 8. kaupunginosassa sijaitsevaa Aarnkarin saarta ja sen itäpuolella,
Purjehtijankadun päässä sijaitsevaa aluetta mantereella.

Kaavaselostuksen mukaan Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
yleistavoite on alueen kehittäminen käynnissä olevan yleiskaavan tavoitteisiin nojaten.
Kaavahankkeen tarkoituksena on muuttaa Purjehtijankadun päässä sijaitsevat asuinra-
kentamiseen osoitetut tontit omarantaisiksi ja tarkastella rakennetun alueen ja virkistys-
alueen suhdetta ja virkistysalueita sekä ulkoilureittejä osana laajempaa kokonaisuutta.
Kaavaselostuksen mukaan kaavatyön yhteydessä huolehditaan alueen kaupunkikuvalli-
sesta laadusta, viheralueiden riittävyydestä sekä viherreittien ja -väylien sujuvuudesta ja
huomioidaan myös mahdollisuus vapaisiin ranta-alueisiin sekä rantareitteihin.

Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus

Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö vahvisti maankäyttö- ja rakennuslain
210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana
voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kii-
koisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Sa-
takunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO)
päätöksellä 13.3.2013.

Satakunnan maakuntakaavassa Aarnkarin alueen asemakaava ja asemakaavan muutok-
sen suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk). Mer-
kinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehit-
tämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkei-
tä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä aluei-
denkäytöllisiä kehittämistarpeita. Kohdevyöhykettä koskee seuraava suunnittelumää-
räys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa
olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkis-
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tysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettu-
ja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevyt-
liikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön
suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä koskee myös seuraava kehittämissuositus:
Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla
seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Suunnittelualueen sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa osoitettuun matkailun ke-
hittämisvyöhykkeeseen (mv3). Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun
kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin kohdistuu luontomatkailun, luonnon virkistys-
käytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuojelun kehittämis- ja yhteensovittamis-
tarpeita. Kehittämisvyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden si-
sällä 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.

Aarnkarin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos sijoittuu Satakunnan maakunta-
kaavassa osoitettuun taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan yksi-
tyiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten
keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienem-
piä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Taajamatoiminto-
jen aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja
vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava
suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täy-
dennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon
alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistys-
verkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteelli-
sesti ja –kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alu-
een yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voi-
daan taajamatoimintojen alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vä-
hittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikalli-
sia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen
kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-
m2. Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella.

Aarnkarin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos rajautuu Satakunnan maakunta-
kaavassa osoitettuun virkistysalueeseen (V). Merkinnällä osoitetaan ulkoilun, retkeilyn
ja virkistyskäytön kannalta merkittävät alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mu-
kainen rakentamisrajoitus. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Alueen suun-
nittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen virkistyskäytön ja virkistyskäytön kehittämi-
sen edellytysten turvaamiseen. Lisäksi aluetta koskee rakentamismääräys: Alueilla salli-
taan yleistä ulkoilu-, retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen lisäksi jo
olemassa olevien rakennusten korjaus-, muutos- ja laajentamistyöt.

Lisäksi suunnittelualue rajautuu eteläreunastaan Satakunnan maakuntakaavassa osoitet-
tuun suojavyöhykkeeseen (sv1). Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja val-
mistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). Suunnittelussa
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on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien val-
mistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toimin-
noille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoit-
tamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turva-
tekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Satakunnan maakuntakaavassa on myös koko maakuntakaava-aluetta koskevia suunnit-
telumääräyksiä, joista erityisesti tulvasuojeluun ja rantarakentamiseen liittyvät mää-
räykset koskevat Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadintaa.

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, jos
tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitse-
maan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle
tulville herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristövi-
ranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Rantarakentamista koskeva suunnittelumääräys: Rantojen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon, että rakentaminen suunnitellaan ensisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään
kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin vesistöalueella riittävät yleiset virkistyskäyt-
tömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaaminen rannan suunnittelussa.
Suunnittelussa on turvattava myös maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehi-
tyskulkujen alueellinen edustavuus. Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ra-
kennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen
eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon järjestämi-
nen. Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa mi-
toitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi olla pe-
rustellusti suurempi.

Vesien tilaa koskeva suunnittelumääräys: Koko maakuntakaava-alueella on yksityis-
kohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle kohdistuvienvesienhoitosuunni-
telmien 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.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuuli-
voimatuotannon alueet. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.12.2013. Ympä-
ristöministeriö on vahvistanut 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1. Ympäris-
töministeriön päätöksestä tehtiin kaksi jatkovalitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sai lainvoiman 6.5.2016 korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on vireillä. Satakunnan vaihemaakunta-
kaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoima-
tuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soi-
den suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäris-
töt. Tavoitteena on, että kaava etenee toiseen ehdotusvaiheeseen vuoden 2018 syksyn
aikana ja hyväksymisvaiheeseen vuonna 2019.
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Yleiskaavoitus

Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan suunnittelualueella on voimassa
25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava, jossa ei ole osoitettu
Aarnkarin saaren alueelle aluevarauksia. Purjehtijankadun päässä oleva asemakaavan
muutoksen suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu asuntoalueena (A).

Rauman kaupungin yleiskaavatyö käynnistettiin strategisella vaiheella, jossa rakenne-
mallivaihtoehtojen perusteella laadittiin yleiskaavan strategisen vaiheen Visio 2025.
Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2012 yleiskaavan Vision 2025 ohjeellisek-
si perustaksi jatkettaessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen. Juridisen vaiheen
koko Rauman kaupunkia koskeva yleiskaava on ehdotusvaiheessa. Rauman yleiskaavan
2030 ehdotuksessa Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnit-
telualueelle on osoitettu virkistysaluetta (V) ja asuntoaluetta (A). Yleiskaavan asunto-
aluetta koskevan määräyksen mukaan asuntoalueilla tavoitteena on olemassa olevan ra-
kenteen tehokas käyttö ja mahdollinen täydentäminen siten, että ei vaaranneta viheryh-
teyksiä, luonto- tai virkistysarvoja. Alueella on huomioitava mahdolliset tulvariskit.
Yleiskaavan virkistysaluetta koskevan määräyksen mukaan aluetta suunniteltaessa on
luotava yhtenäinen virkistysreittiverkosto. Erityisesti tulee kehittää yhteyksiä meren
rantaan ja turvata virkistysalueet ranta-alueella.

Asemakaavoitus

Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voi-
massa 3.7.1973 ja 22.1.1998 hyväksytyt asemakaavat. Voimassa olevassa asemakaa-
vassa alue on merkitty kytkettyjen ja erillisten pientalojen korttelialueeksi (AOR2) sekä
luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL). Tonttien kerrosluvuksi on merkitty II
ja tehokkuuslukuna on 0.4. Korttelin 855 kaakkoispuolelle on merkitty ajoyhteys
Aarnkarin saareen. Aarnkarin saaren osalla ei ole laadittu asemakaavoja.

Kannanotot

Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa:

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen
yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoite-
tun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42
§:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryh-
dyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Oikeusvaikutteisen
yleiskaavan puuttuessa maakuntakaava ohjaa asemakaavan laadintaa. Maankäyttö- ja
rakennuslain 54 §:n mukaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvai-
kutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon
myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voi-
massa oikeusvaikutukseton Rauman keskustan osayleiskaava, joten asemakaavatyötä
ohjaa Satakunnan maakuntakaava.

Satakuntaliitto on jo luonnosvaiheessa antamassaan lausunnossaan todennut, että
Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutokselle asetetut tavoitteet ovat Sa-
takunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaisia, asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen ratkaisussa tavoitteet jäävät kuitenkin osin toteutumatta.
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Satakunnan maakuntakaavassa Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen suunnittelualueelle on osoitettu taajamatoimintojen aluetta. Taajamatoimintojen
alueen suunnittelumääräyksen mukaan täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyt-
töä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-
alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja –kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestä-
viltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.
Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutostyössä tulee ottaa huomioon Sa-
takunnan maakuntakaavan taajamatoimintojen suunnittelumääräys koskien virkistys- ja
viherverkkoa ja ranta-alueiden varaamista yleiseen käyttöön. Rauman kaupungin ranta-
vyöhykkeellä on hyvin vähän meren rannalle sijoittuvia yleisiä alueita, joista on yhteys
mereen. Aarnkarin alueen asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa voisi pohtia
myös merialueen matkailun tavoitteita ja kehittämismahdollisuuksia (Selkämeren kan-
sallispuiston kohteet, veneväylän läheisyys).

Satakuntaliitto pyytää ottamaan huomioon Aarnkarin alueen asemakaavassa ja asema-
kaavan muutostyössä ehdotusvaiheeseen edenneen Rauman yleiskaavan 2030 selvityk-
set ja tavoitteet koskien viher- ja virkistysverkostoa. Rauman yleiskaavan 2030 ehdo-
tuksessa tavoitteena on ollut alueen varaaminen yleiseen virkistyskäyttöön. Aarnkarin
alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ratkaisu ei vastaa Rauman yleiskaavan
2030 ehdotuksen tavoitteita. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksessa virkistysalueet
on osoitettu suunnittelualueen vähäpätöisemmille alueille. Lisäksi asuinrakennusten
korttelialueen rakennusoikeuden määrä voidaan todeta olevan mittava ottaen huomioon,
että Aarnkarin saaren leveys on maksimissaan 80 metriä.

Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueen pohjois-
puolinen metsäalue on yleiskaavan selvityksessä (Rauman keskusta-alueiden viherver-
koston kehittämissuunnitelma, 18.9.2013) tunnistettu asuinalueiden lähivirkistysaluee-
na. Kehittämissuunnitelmassa alue on tarkoituksena säilyttää edelleen intensiivisesti
hoidettuna metsäisenä alueena. Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutos-
työssä tulee huolehtia asuinalueiden lähivirkistysalueen kehittämisen edellytyksistä.

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnolla olevasta
Rauman kaupungin Aarnkarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdo-
tuksesta muuta lausuttavaa.

SATAKUNTALIITTO

Päivi Liuska-Kankaanpää    Susanna Roslöf
alueiden käytön johtaja    maakunta-arkkitehti

Tiedoksi:
Varsinais-Suomen ELY-keskus






