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Rauman kaupunki / kaavoitus 
                                                                                                                   

Asemakaavamuutos sinkokatu 26 AK: 03–094 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 
Suunnittelualue on rajattu punaisella kartalle. 
 
Aloite 
Kesko Oyj Lounais-Suomi haki 8.8.2019 päivätyllä kirjeellä asemakaavamuutosta uu-
den päivittäistavarakaupan sijoittamiseksi Sinkokadun varteen. Rauman kaupunginhal-
lituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaavamuutokseen ryhtymisestä 
21.4.2020 (37§). 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Sinkokadun ja Luoteisväylän välisellä alueella, Papinhaan 
alueen pohjoispuolella. 

 

Suunnittelutilanne 
Satakunnan maakuntakaavassa ja vaihemaakuntakaavassa 2 alue on osoitettu työ-
paikka-alueeksi (TP). Alue sijoittuu maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohde-
vyöhykkeelle (kk) ja matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). Alueen eteläpuolella on 
paljon tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhyke (km).  

 
Yleiskaavassa 2030 (hyväksytty 25.3.2019) alue on osoitettu uudeksi asuntoalueeksi 
(A). Aluetta koskee 25.8.2003 hyväksytty Rauman keskustan osayleiskaava. Osayleis-
kaavassa tontti on osoitettu työpaikka-alueeksi, jolla on merkittäviä ympäristöarvoja 
(TP/sl1). Alueella on vireillä osayleiskaavamuutos (YK:002048). 
 
Kaavan tavoitteet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan sijoittaminen alu-
eelle. 

 
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 

 Rakentamisen suhde ympäröiviin katutiloihin ja kaupunkirakenteeseen 

 Luontoarvojen huomioiminen 

 Liikenteelliset ratkaisut ja pysäköinti 

 Kaupallinen mitoitus ja vaikutukset 

 Hulevesien käsittely ja ohjaaminen 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yhtey-
dessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  
 

 

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 teh-

dään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 

Lisätietoja: 

Rauman kaupunki 

Kaavoitus 

Kanalinranta 3 

26100 Rauma 

www.rauma.fi 

 

Kaavoitusarkkitehti 

Outi Virola 

 puh. 044 793 3672 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusavustaja 
Taina Heinonen 

 puh. 044 4036101 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto 
 

Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Helena Ollila, varapuheenjohtaja 
Pasi Alonen, jäsen 

Sari Seimelä, jäsen 
Iida Lampi, jäsen 

Tomi Suvanto, toimialajohtaja, esittelijä 
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin. kaavoitusjohtaja, sihteeri 

 



                                 
  Diaari nro RAU466/2019     01        24.9.2020 

 

  Asemakaavamuutos sinkokatu 26                     AK: 03–094 
Aikataulu Syksy 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Kesä 2021 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 14 
päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 
päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat 

Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, maanmittaus-
insinööri, tilapalvelujohtaja, kunnallistekniikan 
johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö, 
rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitys, Rauman Vesi: liikelaitosjohtaja 

OAS tiedoksi ja kom-
mentteja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus Kuulutus 

Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Satakunnan Museo OAS tiedoksi   Kuulutus 

Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus ELY 

OAS tiedoksi Lausunto Lausunto Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 
Rauman Vesi 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Latu ry 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y. 
Rauman Vammaisneuvosto 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta ja eh-
dotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide luonnok-
sesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen. 
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoitta-
neet osoitteensa (MRL67§). 
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 


