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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.1.2019 
 

 
Suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla. 
 

Aloitus 
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettiin tutkittavaksi, onko mahdol-
lista Kallionikulan kaavaa muuttamalla tehdä mahdolliseksi yksikerroksisten 
omakotitalojen rakentaminen ja sitä kautta lisätä tonttien kysyntää. Kaavoi-
tusjaosto on kokouksessaan 18.12.2018 (135 §) käsitellyt asiaa ja tuolloin 
päätettiin, että Kallionikulan asemakaavan muutokseen ryhdytään osana 
vuoden 2019 kaavoitusohjelmaa. Kokouksessa oli myös esillä kaksi alusta-
vaa kaavavaihtoehtoa. Kaavoitusjaosto valitsi jatkosuunnittelun pohjaksi 
esillä olleiden vaihtoehtojen yhdistelmän. 

 

 
Kaavahankkeen vireilletulosta kuulutetaan tämän osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville panon yhteydessä. 
 
Suunnittelualue 
Kaava-alue sijaitsee Uotilassa Kallionikulan alueella n. 3,5 km kaupungin 
keskustasta itä – kaakkoon. Kaava-alue koostuu kahdesta erillisestä alu-
eesta, joiden pinta-ala on yhteensä n. 3,8 ha.  

 
Kaava-alue on rakentumassa olevaa pientaloaluetta. Alueelle on rakennettu 
vielä asfaltoimaton katuyhteys sekä vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Kaava-
alueella ei ole rakennuksia mutta naapurustossa on hiljattain rakennettuja 
omakotitaloja. Kaava-alueen tontit ovat vielä luonnonympäristöä. 
 
Suunnittelutilanne 
Maakuntakaava 
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013. Maakunta-
kaavassa Kallionikulan alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Osin suun-
nittelualueella ei ole aluevarausmerkintöjä. Aluevarausmerkinnällä A osoite-
taan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taaja-
matoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle ra-
kentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puis-
toalueita sekä erityisalueita. Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu 
myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk).  

 
Yleiskaava 
Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003 
Rauman 25.8.2003 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mu-
kaan kohdealue on aluevarausmerkintöjen ulkopuolella. Kaavakarttaan on 
merkitty Kantanikulantien ja Kourulantien yhdistävä yhdystie / kokoojakatu.  

 
Rauman yleiskaava 2030 
Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatiminen on käynnissä. Rauman 
yleiskaava 2030 (YK002035) ehdotuksen mukaan suunnittelualue on uutta 
asuinaluetta (A). Uusilla asuntoalueilla tulee ottaa huomioon riittävien virkis-
tysalueiden määrä sekä hyvät virkistysyhteydet. Uusien asuinalueiden tulee 
kytkeytyä luontevasti olemassa olevaan rakentamiseen. Alueella on huomi-
oitava mahdolliset tulvariskit.  
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Asemakaava 
Alueella on voimassa asemakaavat AK 24–001 (vahvistettu 20.6.2011) ja 
AK 23–004 (vahvistettu 18.6.2012). Asemakaavojen mukaan suunnittelu-
alue on erillispientalojen kortteli- (AO), lähivirkistys- (VL) ja katualuetta.  

 
Kaavan tavoitteet 
Kaavoitustyön tavoitteena on uudistaa Kallionikulan asuinalueen asema-
kaavaa siten, että yksikerroksinen rakentaminen on mahdollista nykyistä 
useammalla tontilla. Tavoitteena on näin parantaa alueen kiinnostavuutta 
omakotirakentajien keskuudessa. 
 

Vaikutusten arviointi 
Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset mm. 
yhdyskuntarakenteeseen, luontoon, kaupunkikuvaan ja maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin ja elinympäristöön, liikenteeseen sekä talouteen. Vaikutusten 
arvioinnissa tukeudutaan alueelle aiemmin tehtyjen asemakaavojen selvi-
tyksiin ja vaikutusten arviointeihin. 

 
Alueelle on jo laadittu mm. seuraavat suunnitelmat ja selvitykset: 

 Nikulanväylän meluselvitys 2019; Sitowise 

 Rauman Nikulanmäen liito-oravaselvitys 2009; Ahlman Konsultointi 
& suunnittelu 

 Rauman Nikulanmäen laajennuksen luontoselvitys 2009; Ahlman 
Konsultointi & suunnittelu 

 Rauman kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2009, Satakun-
nan Museo, Esa Hertell 

 Rauman Nikulanmäen Kaava-alue Rakennettavuusselvitys 
05.02.2010; Destia / Oy Geosuunnittelu 

 Nikulanmäen asemakaava-alueen kallioalueiden maisemaselvitys 
12.01.2011; WSP 

 Rauman Nikulanmäen Luontoselvitys 2006; Ossi Siivonen 

 Lausunto Rauman Kallionikulan arvokkaista kallioalueista 2011; Ahl-
man Konsultointi & suunnittelu 

 Liikenteen- ja vesihuollon yleissuunnitelma; Sito 2012 
 
 
 

 
 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaava-
muutosta 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 ar-
viointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset 
suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yh-
teystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjal-
lisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset 
tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset 
esitetyn osallistumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-
Suomen ELY -keskukseen ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja 
järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi nä-
kee. 

Lisätietoja: 

Rauman kaupunki 
Kaavoitusosasto 
 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Jouni Mäkinen 
 

 puh. 044 793 3665 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavavalmistelija  
Jussi Helminen 
 

 puh. 044 403 6100 

 
kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto 
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Helena Ollila, varapuheenjoh-
taja 
Pasi Alonen, jäsen 
Sari Seimelä, jäsen 
Johanna Vainila, jäsen 
 

Tomi Suvanto, toimialajohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin. kaavoitusjohtaja, sihteeri 
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Asemakaava AK 24–003, Kallionikulan asemakaavan muutos 
 

 talvi 2019 talvi 2019  kevät 2019 kevät 2019 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 
30 päivää 

Ehdotus nähtävillä  
30 päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet OAS / netti Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat/vuokra-alueiden haltijat OAS / kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat ja lähimmät asuinkiinteistöt 

OAS / kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnal-
listekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viher-
aluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristön-
suojelupäällikkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitysjohtaja 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus  Kuulutus 

Satakunnan pelastuslaitos, aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Sivistysvaliokunta 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto   

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

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy  
Rauman Vesi 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Vammaisneuvosto  

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide luon-
noksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

Valitusoikeus kaupunginval-
tuuston päätöksestä Turun 
hallinto-oikeuteen 

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


