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Asemakaavamuutos syvärauman päiväkoti   AK 08–028 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 
Suunnittelualue on osoitettu kartalle punaisella viivalla. 
 
Aloitus 
Kaupungin päiväkotitoiminta päättyi rakennuksessa kesällä 2016. Rauman kaupun-
ginhallitus on kokouksessaan 10.10.2016 450§ päättänyt, että tekninen virasto voi 
ryhtyä toimiin Syvärauman päiväkotirakennuksen myymiseksi. 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 8.10.2016 §97, 
että tontin 684–8–842–4 asemakaavamuutokseen ryhdytään.   
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Ainonkadun ja Erkinkadun päässä, Syvärauman asuinalueen 
länsireunalla. Syvärauman päiväkotirakennus on rakennettu v. 1975 ja sen pinta-ala 
on 753 k-m2. Tontti on kooltaan yhteensä 4 632m2 ja se rajoittuu puisto- ja lähivirkis-
tysalueeseen. Kaavamuutosalue tarkentuu suunnittelun kuluessa. 

 

Suunnittelutilanne 
Satakunnan maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue sijoittuu taajamatoimin-
tojen alueelle (A). 
Luonnosvaiheessa olevan Yleiskaava 2025:n mukaan alue on asuntoaluetta (A). 
Asuntoalueilla tavoitteena on olemassa olevan rakenteen tehokas käyttö ja mahdolli-
nen täydentäminen siten, että ei vaaranneta viheryhteyksiä, luonto- tai virkistysarvoja. 
Alueella on huomioitava mahdolliset tulvariskit.  

 

Alueella on 12.7.1971 vahvistettu asemakaava AK1201, jossa tontti on osoitettu Yleis-
ten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tontin rakennusoikeus on 2 000k-m2 ja alueelle 
saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia. Tontti rajoittuu pohjois- ja länsi-
puolelta luonnontilassa säilytettävään puistoalueeseen (PL). 
Tontin itäpuolella on voimassa 20.1.1998 vahvistettu asemakaava AK818, jossa lähi-
alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). 
 
Kaavan tavoitteet 
Kaavan tavoitteena on tutkia alueen käyttötarkoituksen muutosta siten, että aluetta 
voitaisiin käyttää asumiseen ja siihen liittyvään palvelutoimintaan.   

 
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 

 Luonto- ja virkistysarvojen sekä reittien huomioiminen 

 Rakentamisen suhde ympäristöön ja kaupunkirakenteeseen 

 Liikenne- ja pysäköintiratkaisut 

 Asuinalueen yhteyteen sopivan käyttötarkoituksen määrittäminen 
 
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). Toivomuk-

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

Lisätietoja: 

Rauman kaupunki 
Kaavoitus 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti  
Outi Virola 

 puh. (02) 834 3672 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusavustaja 

Jussi Helminen 

 puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi 

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 

 



   RAUMAN KAUPUNKI   
   KAAVOITUS   Diaari nro RAU 806/2016    01 31.10.2017 

 

Asemakaavamuutos: syvärauman päiväkoti AK 08–028 

Aikataulu Syksy 2017 Syksy 2017 2018 2018 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 14 
päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 päivää Hyväksyminen kaupungin-
valtuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat 

OAS tiedoksi  Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupungin-
geodeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kun-
nallistekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, vi-
heraluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäris-
tönsuojelupäällikkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitysjohtaja 

OAS tiedoksi ja kom-
mentteja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus Kuulutus 

Sivistysvaliokunta 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto    

Satakunnan Museo OAS tiedoksi   Kuulutus 

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

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman 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 
Ehdotuksia kaavaa 
varten 

Kirjallinen mielipide luon-
noksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen. 
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 


