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Rauman kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rauman kaupungin 1. kaupungin-
osan katualuetta, 2. kaupunginosan kortteleita 230, 258, 245, 265 ja osaa kort-
telia 246 sekä katu-, puisto- ja vesialuetta koskevan asemakaavamuutoksen 
(Kanalin länsiranta AK 01-100). Samalla päätöksellä on hyväksytty myös ase-
makaavamuutokseen liittyvät rakentamistapamääräykset sekä maankäyttösopi-
mukset.

Valitukset

Museoviraston valitus 
Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava.

Kaava-alue sijaitsee UNESCO:n ylläpitämään maailmanperintökohdeluette-
loon vuonna 1991 merkityn maailmanperintökohteen ”Vanha Rauma” suoja-
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vyöhykkeellä ja rajautuu osin Vanhaan Raumaan. Asemakaava ei perustu 
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämiin kaavan olennaiset vaikutuk-
set arvioiviin suunnitelmiin ja niiden edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Vanhan Rauman valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriarvot tulee ottaa huo-
mioon myös suojavyöhykkeellä. Asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 
asemakaavan sisältövaatimusten vastainen, koska se johtaa Vanhan Rauman 
maailmanperintökohteen yleismaailmallisten erityisarvojen vaarantumiseen 
yhtäältä kaavan mahdollistaman rakentamisen massoittelun ja kerroskorkeu-
den johdosta. Erityisenä ongelmana on kaavan mahdollistama erittäin pitkä yh-
tenäinen julkisivu maailmanperintökohteen suuntaan. Toisaalta mainittu raken-
taminen johtaa Vanhan Rauman yleismaailmallisiin erityisarvoihin luettavan 
elinvoimaisuuden heikentymiseen. Asemakaava on myös valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
edellyttävät, ettei asemakaavalla hävitetä Vanhan Rauman valtakunnallisesti 
merkittäviä kulttuuriympäristön arvoja. Lisäksi asemakaava on ristiriidassa 
voimassa olevan Satakunnan maakuntakaavan kaavamääräysten sekä Rauman 
keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan (2003) määräysten kanssa.

Arvioitaessa kaavan lainmukaisuutta on lähtökohdaksi otettava ne arvot, joi-
den perusteella Vanha Rauma on merkitty maailmanperintöluetteloon. Luette-
loon otetuilla kohteilla tulee olla suojavyöhyke, jonka tarkoituksena on sovit-
taa yhteen maailmanperintökohde sekä maankäyttö kohteen ulkopuolella. Suo-
javyöhykkeeseen kuuluu kohteen välitön ympäristö, tärkeät näkymät ja muut 
alueen ominaisuudet, jotka ovat tarpeen maailmanperintökohteen säilymiseksi. 
Maailmanperintöluettelo perustuu 16.11.1972 hyväksyttyyn yleissopimukseen 
maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta (Yleissopimus), Suomi 
on ratifioinut Yleissopimuksen 13.2.1987 (SopS n:o 19/87). Pahimmillaan val-
tuuston päätöksen mukaisen asemakaavan toteuttaminen voi johtaa Vanhan 
Rauman siirtämiseen vaarantuneiden maailmanperintökohteiden luetteloon. 
Ääritapauksessa vaarantamisilmoituksen johdosta on myös mahdollista, että 
kohde voidaan poistaa maailmanperintöluettelosta.

Asemakaavassa osoitettu liiketilarakentamisen lisärakennusoikeus johtaa huo-
mattavaan liiketilojen ylimitoitukseen. Asemakaavan mukaisen kauppakeskuk-
sen toteuttaminen vaikuttaa haitallisesti jo oleviin liiketiloihin. Kaavan valmis-
telun yhteydessä ei ole esitetty riittävää arviota siitä, minkälaisia vaikutuksia 
kauppakeskuksella olisi  Vanhan Rauman liiketilojen toimintaedellytyksiin ja 
sitä  kautta Vanhan Rauman maailmanperinnön erityisarvoihin.  Vanhan Rau-
man elävänä keskustana säilymisen kannalta on erityisen haitallista, jos alue 
muuttuu pääosin turistien varassa kausiluonteisesti toimivaksi alueeksi.

Jukka Koivulan valitus

Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja asia on palautettava uudelleen 
valmisteltavaksi.

Skanskan ja kaupungin suunnitteluvaraussopimus ja Skanskan osallistuminen 
ja vaikuttaminen kaavoitusta ohjaavan työryhmän jäsenenä kaavaprosessiin 
ylittää ja ohittaa normaalin kaavavalmistelun rajat ja on siten kunnallis- ja hal-
lintolain vastaista.

Kaavahankkeen ja havainnemateriaalin esittely on ollut puutteellista ja virheel-
listä. Saman sisältöisestä kaavamuutosehdotuksesta AK 01-097 jätettyjä muis-
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tutuksia, lausuntoja ja niihin annettuja vastineita ei ollut valtuuston 23.11.2015 
listan liitteinä. Kaavahankkeesta AK 01-097 oli tehty yksi ainoa havainnekuva, 
jossa oleelliset uudisrakennukset oli esitetty karkeina ja liian matalina kaavaan 
nähden.  Tästä  esitettiin  muistutuksessa kritiikkiä,  mutta  virheitä  ei  korjattu. 
Nyt havainnekuva on poistettu, eikä sellaista ole ollut ollenkaan esillä Rauman 
kaupunkikeskustan tärkeimmän kaavahankkeen yhteydessä. Tästä saa vaiku-
telman, että hankkeen vaikutukset kaupunkikuvaan pyritään pimittämään.

Vireillä oleva Vanhan Rauman osayleiskaava tulisi saattaa loppuun ensin ja 
määritellä havainnollisesti muun ohella maailmanperintöalueen suojavyöhyk-
keen rakennustapa ja realistiset kaupan tarvitsemat tilat. Tässä yhteydessä pi-
täisi tehdä keskustan kattava liikennesuunnitelma, jossa on suunniteltu liiken-
neverkko, autopaikkanormit ja erityisesti joukkoliikenne ja kevyt liikenne.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee kokonaan UNESCO:n maailmanperintö-
alueen suojavyöhykkeellä. Asemakaavan muutos ei täytä MRL 5 §:n 3 kohdan 
tavoitteita ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisesta, saman lain 
50 §:ssä mainittuja paikallisten olosuhteiden ja kaupunki- ja maisemakuvan 
huomioon ottamista eikä noudata Suomen hyväksymän maailmanperintösopi-
muksen tavoitteita. Kaava ei valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin tavoin 
täytä MRL 5 §:n 2 ja 8 kohtien tavoitetta taloudellisuudesta eikä ota huomioon 
50 §:n tarkoittamaa olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämistä. Kaa-
vamuutos ei säästä eikä ota huomioon nykyistä rakennettua ja istutettua ympä-
ristöä eikä toimintoja. Kaava ei valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin tavoin 
täytä myöskään MRL 5 §:n 11 kohdan tavoitetta, joka koskee liikenteen tarkoi-
tuksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen toimintaedellytyksiä. Kaavamuutoksessa kortteliin 230 osoitettu korkea 
rakentamistehokkuus ja rakennusten korkeus ei sovi maailmanperintöalueen 
suojavyöhykkeelle eikä täytä MRL 5 §:n 1 kohdan tavoitteita viihtyisästä elin- 
ja toimintaympäristöstä.

Kaavamääräysten tulee olla yksiselitteisiä, rakentamiseen liittyviä. Kaavan 
kerrosaloja on keinotekoisesti muunneltu niin, että kaavan suuri kerrosalamää-
rä näyttäisi siedettävämmältä. Rakennuksen kerrosalan jakaminen erikseen lii-
ketiloille ja erikseen käytävä-, aula- ja porrashuonetiloille ei ole valvottavissa. 
Pienten liiketilojen rajaaminen on mahdotonta. Liikkeet voivat muodostaa 
osuuskuntia ja muita yhtymiä liiketilojen sisälle. Kevyiden liukulasien ja ka-
lusteiden avulla voidaan muodostaa minkälaisia liikkeitä tahansa ja lisäksi si-
joittaa pieniä liikepisteitä käytäville. Nämä kaikki kilpailevat Vanhan Rauman 
liiketilojen kanssa. Kaavamääräyksissä esitetyllä tavalla rajaamalla ei voida es-
tää, etteikö kauppakeskus vaikuta Vanhan Rauman liikkeisiin haitallisesti. 
Määräys kivk "katutason intensiivinen vuorovaikutus kaupunkiympäristöön” 
on epämääräinen ja siten kaavaan kuulumaton. Ympäristöministeriön kaava-
määräysohjeiden mukaan määräysten tulee liittyä rakentamiseen taikka aluei-
den käyttämiseen. Oikeusvaikutukset tulee voida määritellä ilman tulkintavai-
keuksia. Kaavamääräyksestä ei käy ilmi määritelläänkö sisätilan suhdetta ym-
päristöön vai esimerkiksi jalkakäytävän (katutason) suhdetta ympäristöön. 

Kaava on epätasapuolinen, koska Vanhassa Raumassa ei voida vastata kilpai-
luun suojelu- ja rakentamisrajoitusten vuoksi. Mikään muu alue keskustassa ei 
ole saanut eikä saa vastaavaa kohtelua.

Valituskirjelmään on liitetty Koivulan laatima perspektiiviluonnos vaihtoehtoi-
sesta suunnitelmasta, joka hänen mielestään täyttää edellä mainitut kaavoituk-
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selle asetetut tavoitteet. Vaihtoehtoinen suunnitelma olisi säilyttää nykyiset 
korttelirajat ja toiminnoista kaksi kaupan korttelia, Kiinteistö Oy Tarvontori ja 
pohjoisosassa Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus. Linja-autoasema tulisi säi-
lyttää rakennuksena ja sen alue matkakeskuksen paikkana sekä kaupungin 
omistama yleinen pysäköintialue pysäköintitasovarauksena. Katuverkosto tuli-
si säilyttää, erityisesti Tehtaankatu. 

Vanha Rauma Yhdistys ry:n valitus

Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja asia on palautettava uudelleen 
valmisteltavaksi. Valmistelu on aloitettava uudestaan niin, että esteellinen hen-
kilö ei osallistu kaavan valmisteluun.

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kuntalain ja hallintolain 
perusteella esteellinen kaavoitusjaoston puheenjohtaja Jari Laihonen on osal-
listunut asian käsittelyyn. Laihosen perhe omistaa enemmistön Kivikylän Koti-
palvaamo Oy:stä (yhtiö) joka on myynnillisesti suurin Osuuskauppa Keulan 
(osuuskauppa) paikallinen yhteistyökumppani. Uuden asemakaavan käynnistä-
misen aikaan yhtiö sai kuudennen palvelutiskin osuuskaupan omistamaan S-
markettiin. Neljässä vuodessa yhtiössä on tapahtunut yli 20 miljoonan euron 
liikevaihdon kasvu, mikä on osaltaan johtunut myös osuuskaupan kiinteistöis-
sä olevien palvelutiskien suuresta määrästä. Yhtiön toimitusjohtajana Laihonen 
on näin käytännössä useiden miljoonien eurojen vuosittaisesta liikevaihdosta 
vastaava osuuskaupan toimialan tulosvastuullinen johtaja. Esteellisyys on sel-
keästi ulkopuolisen havaittavissa.

Mikäli Laihosen ja osuuskaupan toisiinsa tiiviisti sidoksissa olevaa liiketoi-
mintaa ei katsottaisi palvelussuhteeksi, täyttyvät ehdottomasti hallintolain 
yleislausekejääviyden edellytykset. Esimerkiksi Rauman kaupunginvaltuuston 
I varapuheenjohtaja on jäävännyt itsensä, koska hän toimii yrittäjänä ja tekni-
senä johtajana perheomisteisessa rakennusyhtiössä Rauman RS-rakennus 
Oy:ssä. Asemakaavan laatimisen aikana valmistui RS-rakennuksen osuuskau-
palle rakentama S-market, Prisman laajennus sekä aloitettiin toisen S-marketin 
rakennustyöt. Tämän liiketoiminnan johdosta varapuheenjohtaja jääväsi itsen-
sä kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.10.2016. Asiassa on otettava huo-
mioon, että yhtiön ja toimitusjohtaja Laihosen yhteinen liiketoiminta osuus-
kaupan kanssa on huomattavasti suurempaa kuin RS-rakennus Oy:n ja osuus-
kaupan, sillä se on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Yhtiön ja osuuskaupan 
yhteinen liiketoiminta on ulkopuolisen taholta selkeästi havaittavissa, sillä yri-
tykset julkaisevat Länsi-Suomen etusivulla säännöllisesti koko etusivun kokoi-
sia ilmoituksia, joissa osuuskauppa antaa yhtiölle näkyvyyttä jopa puolet il-
moituksesta.

Uudesta kaavaprosessista AK 01-100 laadittu osallistumis- ja arviointisuunni-
telma hyväksyttiin kaavoitusjaoston kokouksessa 7.4.2016. Kokouksen pöytä-
kirjan mukaan koko kaavaprosessi on käytävä läpi uudelleen kaikkine maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisine vaiheineen, koska asian käsittelyyn on osal-
listunut esteellinen henkilö. Kaavoitusjaoston seuraavassa kokouksessa 
10.5.2016 on esitetty asemakaavan AK 01-100 kaavaluonnos. Pöytäkirjan mu-
kaan asemakaavamuutoksesta AK 01-100 on laadittu luonnos kaavoitusjaoston 
antaman evästyksen mukaisesti siten, että linja-autoasema on sijoitettu kauppa-
keskuksen yhteyteen. Uutta asemakaavaa koskevassa ensimmäisessä kokouk-
sessa 7.4.2016 ei kuitenkaan ole päätetty kaavoituksen ohjeistamisesta tai 
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evästyksestä, johon kokouksessa 10.5.2016 viitataan. Päätös linja-autoaseman 
sijoittamisesta kauppakeskuksen yhteyteen onkin tosiasiassa tehty jo Rauman 
kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston kokouksessa 23.6.2014, jossa läsnä on 
ollut Turun hallinto- oikeuden päätöksellä 16/0067/1 esteelliseksi katsottu kaa-
voitusjaoston jäsen Sirpa Viitanen. 

Asemakaavamuutos vaarantaa maailmanperintöarvon säilymisen Vanhassa 
Raumassa. Osuuskauppa on asemakaava-alueen erittäin merkittävä maanomis-
taja ja se on solminut Rauman kaupungin kanssa maankäyttösopimuksen. 
Osuuskaupan tontille on asemakaavassa annettu huomattava ja poikkeukselli-
sen suuri (e=2,76) rakentamistehokkuus. Viereisellä Tuulensuun kerrostalo-
alueella rakentamistehokkuus on noin e=l,5. Kiinteistö Oy Rauman Ostoskes-
kuksen saama laskennallinen arvonnousuhyöty on peräti 40 prosenttia koko-
naishyödystä. Rauman kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy ovat solmineet 
koko aluetta koskevan suunnitteluvaraussopimuksen. Kauppakeskukseen on 
osoitettu enemmän rakennusoikeutta kuin koko Vanhan Rauman liikkeissä on 
yhteensä. Kauppakeskus rakennettaisiin Skanska Talonrakennus Oy:n omista-
man Kiinteistö Oy Tarvontorin tontille, Rauman kaupungin katualueelle sekä 
linja-autoaseman alueelle. Viisi kerrostaloa rakennettaisiin osuuskaupan omis-
taman Kiinteistö Oy Rauman Ostoskeskuksen tontille. Kortteliin on kaavoitet-
tu noin 13 450 kerrosneliömetriä, kun nykyisessä kaavassa rakennusoikeus on 
vain 5 000 kerrosneliömetriä. Rakentaminen katkaisee Rauman kaupungin ka-
tuverkostoa ja kauppakeskuksen asiakaspysäköintimitoitus sekä kerrostalojen 
normaalia alhaisempi asukaspysäköintimitoitus aiheuttavat liikenneruuhkia 
julkisille kaduille. 

Kiinteistö Oy Naulan valitus

Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava siltä osin kuin se koskee korttelia 
258. Asia on palautettava tältä osin uudelleen valmisteltavaksi.

Kaavamuutosprosessissa ei ole noudatettu kaavoitukselta edellytettyä vuoro-
vaikutusta kaavamuutosta valmisteltaessa. Kiinteistö Oy Naula ei ole kirjalli-
sista pyynnöistä huolimatta saanut järjestetyksi neuvotteluja kaavoitusosaston 
kanssa näkemyserojen ratkaisemiseksi, vaikka yhtiö on naapurina MRL:n tar-
koittama osallinen.

Asemakaavamuutoksen liiteaineisto ja havainnesuunnitelmat on laadittu tar-
koitushakuisesti niin, että niistä ei ilmene Kiinteistö Oy Naulan omistaman 
kiinteistön (684-2-31-194) rakennuskorkeus eikä sen suhde kaavamuutoksen 
alaisen korttelin 258 muutettuun rakennuskorkeuteen ja rakennusoikeuteen. 
Yhtiön pyynnöistä huolimatta ei ole laadittu havainnekuvia, saati laadittu pie-
noismallia. Kaupunginvaltuusto ei näin ollen ole saanut objektiivista näkemys-
tä kaava-alueen ja naapurikiinteistön rakennusmassojen erosta.

Naapuritontin rakennusoikeuden yli kolminkertaistaminen ja rakennuskorkeu-
den nosto kymmenellä metrillä on MRL:n tarkoittama kohtuuton haitta, var-
sinkin, kun naapurissa oleva kortteli on jätetty kaavamuutoksen ulkopuolelle. 
Kun kaavamuutoksella mahdollistetaan huomattavasti ympäristöä suurempi ra-
kennusoikeus, tulisi sen koskea koko aluetta. Muuten menettely on maanomis-
tajien tasapuolisen kohtelun vastainen. Asia ei voi jäädä tulevien kaavamuutos-
ten varaan, koska maanomistajalla ei ole oikeutta saada kaavamuutosta vireil-
le. Yhtiön on itse laadituttanut omat havainnekuvat, joista ilmenee olemassa 
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olevien ja suunniteltujen rakennusten kohtuuttomat korkeuserot.

Asian käsittely ja selvittäminen

Kaupunginhallitus on antanut lausunnon. Jari Laihonen on antanut selvityksen 
esteellisyysväitteen johdosta.

Museovirasto, Jukka Koivula, Vanha Rauma Yhdistys ry ja Kiinteistö Oy Nau-
la ovat antaneet vastaselitykset.

Hallinto-oikeus on välipäätöksellään 7.7.2017 nro 17/0220/1 päättänyt toimit-
taa alueella katselmuksen, johon on asianosaisina kutsuttu muutoksenhakijat 
edustajineen sekä päätöksen tehneen viranomaisen edustajat.

Hallinto-oikeus on 29.8.2017 toimittanut kaava-alueella ja sen ympäristössä 
katselmuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää suunnitellun rakentamisen vai-
kutuksia Vanhan Rauman rakennetun ympäristön arvioihin. Katselmuksesta 
laadittu erillinen pöytäkirja ja katselmuksella otetutut valokuvat on liitetty 
asiakirja-aineistoon.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valitukset.

Ratkaisun perustelut

Menettelyyn liittyvät valitusperusteet

Esteellisyys (Vanha Rauma Yhdistys ry)

Sovellettavien oikeusohjeiden sisältö, lain esityöt ja oikeuskäytäntö

Asiassa sovellettavan kuntalain (365/1995) 52 §:n 2 momentin mukaan muun 
luottamushenkilön kuin valtuutetun esteellisyydestä on voimassa, mitä hallin-
tolain 27–30 §:ssä säädetään.

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsit-
telyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamie-
hen esteellisyydestä säädetään, koskee 27 §:n 2 momentin mukaan myös moni-
jäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa.

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos 
hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuh-
teessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa. Mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaan virka-
mies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityi-
sestä syystä vaarantuu.

Esteellisyyttä koskevaa 28 §:n 1 momentin 7 kohtaa eli niin sanottua yleislau-
seketta koskevien hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen 
(HE 2002/72) mukaan tällaisen erityisen puolueettomuutta vaarantavan vaiku-
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tuksen on oltava ulkopuolisen havaittavissa ja sen tulee olla suunnilleen sa-
manasteinen kuin erikseen määritellyissä muissa esteellisyysperusteissa.
Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 2014:109 todennut, että: ”Yleislau-
sekkeeseen perustuvan esteellisyyden aiheuttavan olosuhteen tulee siten olla 
sellainen, että luottamus virkamiehen puolueettomuuteen vaarantuu yhtä voi-
makkaasti kuin hänen osallistuessaan esimerkiksi sellaisen asian käsittelyyn, 
jossa hänen läheisensä on asianosainen taikka josta hänelle itselleen tai hänelle 
erityisen läheiselle henkilölle on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.”

Oikeuskirjallisuudessa lopputuloksesta aihetuvalta hyödyltä tai vahingolta on 
edellytetty yhtäältä erityisyyttä ja toisaalta sitä, että se on odotettavissa olevaa. 
Taloudelliselle tai muulle vastaavalle intressille on asetettu sekä konkreetti-
suus- että tietynasteinen välittömyysvaatimus.

Asiassa saatu selvitys 

Vanha Rauma Yhdistys ry:n valituksessa on esitetty, että kaavoitusjaoston pu-
heenjohtaja Jari Laihonen on esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Vali-
tuksen mukaan Laihosen perhe omistaa enemmistön Kivikylän Kotipalvaamo 
Oy:stä, joka on myynnillisesti suurin Osuuskauppa Keulan paikallinen yhteis-
työkumppani. Valitusperusteina on viitattu hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 ja 
7 kohtiin. Asiassa on näin ollen ratkaistava, onko Laihonen hallintolain tarkoit-
tamalla tavalla toimeksiantosuhteessa osuuskauppaan tai onko hänen puolueet-
tomuutensa katsottava muusta erityisestä syystä vaarantuneen.

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 23.03.2016 nro 16/0067/1 kumonnut 
Rauman kaupunginvaltuuston päätöksen 23.11.2015, jolla oli hyväksytty Ka-
nalin länsiranta (AK 01-097) -niminen asemakaava. Kaava-alue oli rajauksel-
taan ja keskeisiltä maankäyttöratkaisuiltaan pitkälti saman sisältöinen kuin nyt 
kysymyksessä oleva asemakaava, ainakin siltä osin kuin se koski Osuuskauppa 
Keulan omistamaa aluetta. Valtuuston päätös kumottiin, koska se oli syntynyt 
esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä. Hallinto-oikeuden päätök-
sen perusteluissa viitattiin Osuuskauppa Keulaan, joka on yksi kaava-alueen 
maanomistajista. Perustelujen johtopäätöksenä todettiin, että Osuuskauppa 
Keulan kokonaan omistama tytäryhteisö Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus 
omistaa asemakaavan muutosalueella suurehkon maa-alueen, jonka rakenta-
mistehokkuus nousee olemassa olevaan asemakaavaan nähden huomattavasti. 
Kun otetaan huomioon, että kysymyksessä on asemakaava, jossa rakennusoi-
keuden määrä on osoitettu sitovasti ja jonka nojalla rakennusluvat myönne-
tään, asemakaavamuutoksesta katsottiin aiheutuvan Kiinteistö Oy Rauman os-
toskeskukselle ja edelleen sen kokonaan omistavalle Osuuskauppa Keulalle 
sellaista erityistä ja odotettavissa olevaa hyötyä, mitä hallintolaissa tarkoite-
taan. Hallinto-oikeus katsoo, että osuuskaupalle aiheutuvaa erityistä ja odotet-
tavissa olevaa hyötyä ei nyt valituksenalaisen asemakaavan osalta ole syytä ar-
vioida toisin.

Laihonen ja hänen läheisensä omistavat 51% osakeyhtiöstä Kivikylän Kotipal-
vaamo Oy, joka on liikesuhteessa muun muassa osuuskauppa Keulaan. Asia-
kirjoihin liitetyn selvityksen mukaan yhtiön liikevaihdosta vuosina 2011–2015 
alle 10 % on tullut myynneistä osuuskauppa Keulalle. 
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Oikeudellinen arviointi

Laihonen ei ole palvelussuhteessa eikä myöskään henkilökohtaisessa toimeksi-
antosuhteessa Osuuskauppa Keulaan. Hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohta 
ei siten tule asiassa sovellettavaksi. Asiassa on kuitenkin lisäksi arvioitava, 
onko Laihosen puolueettomuus muusta erityisestä syystä vaarantunut sillä pe-
rusteella, että hänen ja hänen lähipiirinsä 51 prosenttisesti omistama osakeyh-
tiö on liikesuhteessa osuuskauppaan, jonka on edellä todetuin tavoin katsottava 
saavan asemakaavan hyväksymispäätöksestä etua. Esteellisyyden syntyminen 
ns. yleislausekkeen perusteella edellyttää vakavuudeltaan samantasoista perus-
tetta kuin muiden esteellisyysperusteiden osalta. Näin ollen odotettavissa ole-
van hyödyn tai haitan osalta edellytetään samankaltaista erityisyyttä ja välittö-
myyttä kuin arvioitaessa esteellisyyttä niin sanotun intressijääviyden osalta. 
Tähän nähden ja kun otetaan huomioon Osuuskauppa Keulan ja osakeyhtiön 
välisen liiketoiminnan laajuudesta saatu selvitys, päätöksestä ei ole odotetta-
vissa Laihoselle erityistä eikä välitöntä hyötyä. Näin ollen hallinto-oikeus kat-
soo, että luottamus Laihosen puolueettomuuteen ei ole muustakaan erityisestä 
syystä vaarantunut. Sillä seikalla, että joku toinen on mahdollisesti varovai-
suussyistä jäävännyt itsensä asian käsittelyssä, ei ole oikeudellista merkitystä 
arvioitaessa Laihosen esteellisyyttä.

Päätös ei ole syntynyt esteellisyyden nojalla virheellisessä järjestyksessä.

Kaavan valmisteluun liittyvä muu menettelyvirheväite (Vanha Rauma 
Yhdistys ry)

Yhdistyksen valituksessa on esitetty kaavapäätöksen syntyneen virheellisessä 
järjestyksessä myös siksi, että se on keskeisiltä kaavaratkaisuiltaan saman si-
sältöinen kuin hallinto-oikeuden aiemmin kumoama päätös, joka kumottiin sil-
lä perusteella, että esteellinen Sirpa Viitanen oli ottanut osaa asian käsittelyyn. 
Nyt kysymyksessä olevaa kaavamuutosta ei yhdistyksen mukaan näin ollen ole 
aloitettu kokonaan alusta. Ratkaisun on esitetty perustuneen kaavoitusjaoston 
”evästykseen”, vaikka kaavoitusjaosto ei tosiasiassa ole pöytäkirjamerkintöjen 
mukaan tuollaista päätöstä tehnyt. Yhdistyksen mukaan kaavoitusmenettelyltä 
edellytetty vuorovaikutus ei näin ollen ole tosiasiassa toteutunut.
 
Hallinto-oikeus toteaa, että kaavoituksen luonteeseen kuuluu erilaisten maan-
käytöllisten vaihtoehtojen tutkiminen. Rauman kaupunki on näin ollen sille 
kaavoituksessa kuuluvan itsemääräämisoikeuden perusteella voinut päättää sii-
tä, mikä kaavoituksellinen vaihtoehto otetaan jatkovalmistelun pohjaksi sen 
jälkeen, kun samaa aluetta koskeva aiempi päätös asemakaavan muuttamisesta 
oli kumottu. Asiassa ei ole väitettykään, että Sirpa Viitanen olisi ottanut osaa 
asian käsittelyyn nyt valituksenalaisen kaavapäätöksen osalta. Maankäyttö- ja 
rakennuslaissa ei ole säädetty kaavan valmistelua koskevasta toimivallasta. 
Näin ollen sillä, mikä kaupungin toimielin on päättänyt valita jatkovalmistelun 
pohjaksi kaavaratkaisun, jossa linja-autoasema sijoitetaan kauppakeskuksen 
yhteyteen, ei ole merkitystä nyt kysymyksessä olevaan kaavamuutokseen liit-
tyvän päätöksenteon ja kaavoitusmenettelyn laillisuutta arvioitaessa. Vali-
tuksessa ei ole väitettykään, että kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtävillä-
oloissa olisi ollut puutteita tai että maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt osal-
listen vuorovaikutusmahdollisuudet niiden osalta olisi laiminlyöty.
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Rakennusliike Skanskan asema kaavoitusmenettelyssä (Koivula)

Maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n 1 momentin mukaan kunta voi tehdä 
kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttöso-
pimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen 
sisällöstä.

Hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että kaupunginhallituksen vuonna 
2010 tekemän päätöksen, jolla kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ja 
rakennusliike Skanskan välisen suunnitteluvaraussopimuksen, lainmukaisuus 
ei voi tulla tutkittavaksi nyt kysymyksessä olevasta asemakaavan muutosta 
koskevasta päätöksestä valitettaessa. 

Maankäyttösopimusten tarkoituksena on sopia kaavan toteuttamisen aiheutta-
mien kustannusten jakamisesta kunnan ja maanomistajien kesken. Maankäyt-
tösopimuksissa ei voida sitovasti sopia kaavojen sisällöstä. Sopimusmenettely 
on prosessina itsenäinen ja riippumaton kaavoitusmenettelystä, vaikka neuvot-
teluja mahdollisesti käydään samanaikaisesti kaavan laatimisen yhteydessä. 
Näin ollen sillä seikalla, että kaava-alueen maanomistajana oleva rakennusliike 
on mahdollisesti osallistunut kaavoitusta ohjaavan työryhmän toimintaan, ei 
ole kaavoitusmenettelyn laillisuutta arvioitaessa merkitystä. Koivulan valituk-
sessa ei ole väitettykään, että maankäyttö ja rakennuslaissa ja -asetuksessa 
edellytetyt osallisten vuorovaikutusmahdollisuudet olisi laiminlyöty.

Kaavan sisältöön liittyvät valitusperusteet

Kaavan selvityksiä koskevat säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan mer-
kittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan 
tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaiku-
tukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan edellä mainittuja kaavan vai-
kutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä 
muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava 
riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät 
välittömät ja välilliset vaikutukset muun ohella elinympäristöön, alue- ja yh-
dyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan sekä 
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä elinkeinoelämän toimivan 
kilpailun kehittymiseen.

Kaavamuutosta koskevat selvitykset

Vanha Rauma

Kaava-alueen itäpuolella, Kanalin ja Nortamonkadun toisella puolella on Vanhan 
Rauman alue. Alue on vuonna 1991 hyväksytty UNESCO:n maailmanperintökoh-



10 (22)

de. Vanhan Rauman maailmanperintökohteen yleismaailmalliset erityisarvot on 
määritelty takautuvasti UNESCO:n Maailmanperintökomitean päätöksellä EHC-
14/38.COM/8. Päätöksen mukaan Vanha Rauma on kriteerin IV tarkoittamalla ta-
valla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkisuunnittelultaan yksi laajimmista ja parhaiten 
säilyneistä pohjoiseurooppalaisista kaupungeista. Lisäksi Vanha Rauma on kritee-
rin V edellyttämällä tavalla erinomainen esimerkki vanhasta pohjoismaisesta puu-
kaupungista ja todiste perinteisestä asutuksesta tässä osassa Pohjois-Eurooppaa. 
Osana yleismaailmallista erityisarvoa maailmanperintökohteiden tulee täyttää 
eheyden ja autenttisuuden vaatimukset. Tästä näkökulmasta Vanha Rauma on yh-
tenäinen kokonaisuus, jonka tunnuspiirteitä ovat sen katuverkosto, korttelit, tontit 
ja rakennukset. Kaupunki on rakentunut vuosisatojen ajan ja muodostaa historial-
lisesti kerroksellisen kokonaisuuden. Poikkeuksellisen hyvin säilyneet historialli-
set asuin- ja liikerakennukset, pihat, aidat ja portit sekä katukivetys muodostavat 
yhtenäisen kaupunkikokonaisuuden. Vanhan Rauman autenttisuus perustuu osin 
siihen, että se on säilyttänyt toimintonsa asuinalueena ja kaupallisena keskuksena 
kauppatorineen ja pääkatuja reunustavine erilaisine kauppoineen. Kohdekuvauk-
sessa on erikseen mainittu kaksi alueen halki kulkevaa kaupallisiin toimintoihin 
keskittynyttä katua, keskiaikainen kirkko sekä keskellä vanhaa Raumaa sijaitseva 
raatihuone ja kauppatori.

Vanha Rauma muodostaa myös valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuu-
riympäristön aluekokonaisuuden (Vanha Rauma, RKY 2009.) Alueen kohdeku-
vauksessa todetaan muun ohella seuraavaa:

”Vanha Rauma on yksi Suomen kuudesta keskiajalla perustetusta kaupungista. 
Vanhan Rauman rakennuskanta on eheä ja hyvin säilynyt ja sen katuverkko periy-
tyy osin keskiajalta. Se on laajimpia suurilta kaupunkipaloilta säilyneitä historial-
lisia puukaupunkialueita Pohjoismaissa. Vanha Rauma on nimetty Unescon maail-
manperintökohteeksi 1991.

Vanhaksi Raumaksi lasketaan alue, joka jää 1700-luvulla vakiintuneen tulliaidan 
sisäpuolelle. Tontteja on noin 250. Kaupungissa on kaksi toriaukiota, raatihuo-
neentori ja Kalatori. Katuverkko on kehittynyt keskiajalta lähtien niin, että valta-
kadut kulkevat itä–länsi-suuntaisesti ja niitä yhdistävät kapeat poikkikadut ja ku-
jat. Viimeisen laajan, 1682 tapahtuneen, kaupunkipalon jälkeen pääkatuja on suo-
ristettu. 

Rakennuskantaan kuuluu 1700-luvun rakennuksia, mutta enin osa puurakennuk-
sista on kuitenkin pystytetty 1800-luvulla. Rakennuksia on laajennettu useaan ot-
teeseen ja niiden julkisivut on koristeltu rikkaasti muotoiluilla uusrenessanssityyli-
sillä vuorilaudoilla ja listoituksilla. Tontit ovat pienehköjä ja niissä on usein monta 
ulkorakennusta. Tontit ovat aidattuja lauta-aidalla, jossa on koristeellinen ajo- ja 
käyntiportti. Näin syntynyt katutila on tiivis ja suljettu. 

Huomattavimpia julkisia rakennuksia ovat kanaalin pohjoispuolella sijaitseva enti-
nen fransiskaaniluostarin kirkko ja torin varrella oleva barokkiklassistinen raati-
huone. 

Porvaristaloista erikseen voidaan mainita Pinnala, Kirsti ja Marela, jotka ovat ylei-
söllekin avoinna museoina. Kauppa- ja Kuninkaankadun varressa on vilkkaasti 
toimivia kauppaliikkeitä. Muutoin Vanha Rauma on asuinaluetta, jossa siellä täällä 
on pieniä työpajoja.”

Maisemaan ja kaupunkikuvaan liittyvä havainnemateriaali

Kaava-aineistossa on leikkauspiirroksia, joissa on tarkasteltu olemassa olevaa ra-



11 (22)

kennuskantaa sekä kaavamuutoksen mahdollistaman kauppakeskusrakennuksen 
sekä kortteleihin 265 ja 230 osoitetun rakentamisen vaikutusta maisemaan ja kau-
punkikuvaan. Leikkauspiirrokset on laadittu siten, että ne kuvaavat Nortamonka-
dun ja Valtakadun molempia puolia. Lisäksi kaava-aineistossa on havainnekuvia 
kauppakeskuksen julkisivuista, kortteliin 258 osoitetusta rakentamisesta Tarvon-
saarenpuiston suunnasta sekä kortteliin 230 osoitetusta rakentamisesta.

Kaupalliset selvitykset

WSP Finland Oy on laatinut Rauman kaupallisen selvityksen, joka on päivitet-
ty yhdistelmä Raumalla tehdyistä kaupallisista selvityksistä. Selvitys on val-
mistunut 2.5.2016. Selvityksessä on ostovoiman kasvun pohjalta arvioitu tule-
van liiketilan lisätarvetta Raumalla. Ostovoiman kasvua on arvioitu sekä perin-
teisen kasvuennusteen että hitaan kasvun pohjalta. Liiketilalle on laskettu 
enimmäis- ja vähimmäistarve. Enimmäistarvelaskelma asettaa rajan sille, mi-
hin ostovoiman kasvu riittää. Selvityksen mukaan erikoiskaupan liiketilan 
enimmäistarve vuoteen 2035 mennessä on perinteisen kasvuennusteen mukaan 
14 600 k-m2 ja hitaan kasvuennusteen mukaan 6 400 k-m2. Selvityksessä on 
arvioitu myös kauppakeskuskonseptia Rauman keskustan alueella. Sen mu-
kaan Rauman keskustaan tarvitaan keskustakauppakeskus tiivistämään keskus-
takortteleita ja sitomaan yhteen Vanhan Rauman ja Valtakadun kauppojen eri-
koiskauppoja marketalueeseen. Keskustakauppakeskus tarjoaisi lähinnä kan-
sainvälisille ja valtakunnallisille ketjuille niiden toiveiden mukaisia tiloja, jot-
ka sijaitsevat lähellä toisiaan. Kauppakeskukseen sijoittuvat tyypillisesti ketju-
liikkeet, kun taas yksityiset yrittäjät jäävät usein kauppakeskusten ulkopuolel-
le. Tämä sopii myös Raumalle, jolloin Vanhassa Raumassa säilyisi nykyisen 
kaltainen liikerakenne eikä sen vetovoima heikentyisi. Ketjuliikkeet tarvitsevat 
kauppakeskuksesta noin 500–1 000 m2:n kokoisia liiketiloja, jotka voi sijoittaa 
kahteen kerrokseen. Liiketilojen on oltava riittävän suuria, että ne sopivat ket-
jukonsepteille. 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut kaupallisen selvityksen, joka on 
valmistunut 26.5.2016. Selvityksessä on tarkasteltu muun ohella Rauman kau-
pallisten palvelujen kehitysnäkymiä sekä kaupan palveluverkon kokonaisuutta 
osana toimivaa ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Selvitys on laadittu 
olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin, uusimpiin tilasto- ja rekisteritie-
toihin sekä paikkatietoanalyyseihin perustuen. Selvityksen mukaan uuden kes-
kustan ja Vanhan Rauman alueelle kohdistuu vuosien 2015–2025 keskustaha-
kuisen erikoiskaupan liiketilan lisätarpeesta noin 9 000–16 000 k-m2 ja vuo-
sien 2015–2035 liiketilan lisätarpeesta noin 20 000–36 000 k-m2. Selvityksen 
johtopäätöksenä on muun ohella todettu: ”Mikäli uuden liiketilan mitoitus pe-
rustuu Rauman ja sen vaikutusalueen kysyntään, ei uuden liiketilan rakentami-
sella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyisten myymälöiden toiminta- 
ja kehitysedellytyksiin. Todennäköistä on, että palvelutarjonnan monipuolistu-
minen ja keskustan vetovoiman lisääntyminen tuo uusia asiakkaita myös ny-
kyisille myymälöille ja parantaa näin nykyisten myymälöiden toiminta- ja ke-
hitysedellytyksiä. Rauman uusi keskusta ja Vanha Rauma muodostavat Rau-
man kaupallisen pääkeskuksen, joten niiden vahvistaminen kaupan sijainti-
paikkana on tärkeää koko kaupungin kaupallisen vetovoiman säilymisen ja 
vahvistamisen kannalta. Rauman kaupallisen vetovoiman säilyttäminen ja vah-
vistaminen edellyttää nykyisten kaupan yksiköiden jatkuvaa uudistamista, 
mutta myös uuden liiketilan rakentamista. Mikäli uudistumista ei tapahdu, 
Rauman kaupallinen vetovoima suhteessa Porin ja Turun maakuntakeskuksiin 
todennäköisesti heikkenee. Rauman keskustaa ja Vanhaa Raumaa tulee jatkos-
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sakin kehittää erityisesti keskustahakuisen erikoiskaupan ja kaupallisten palve-
lujen ensisijaisena sijaintipaikkana. Uuden keskustahakuisen erikoiskaupan lii-
ketilan rakentaminen Rauman keskustaan edistää toimivan kilpailun toteutu-
mista mahdollistamalla uusien ja sellaisten kaupan toimijoiden sijoittumisen 
Raumalle, jotka tällä hetkellä puuttuvat Raumalta. Ilman uuden liiketilan ra-
kentamista uusien toimijoiden mahdollisuudet sijoittua Raumalle kilpailuky-
kyisille liikepaikoille ovat varsin heikot, mikä vahvistaa nykyisten toimijoiden 
asemaa ja heikentää toimivan kilpailun edellytyksiä.” 

Kaavan selvitysaineistona on lisäksi hyödynnetty Satakunnan ammattikorkea-
koulun selvitystä vuodelta 2014, ”Kartoitus Vanhan Rauman kaupan raken-
teesta 2013”.

Arviointi selvitysten riittävyydestä

Kaava-aineistossa ei ole Kiinteistö Oy Naulan valituksessa mainitsemalla ta-
valla erikseen tarkasteltu korttelin 258 kaavamuutoksen vaikutusta Kiinteistö 
Oy Naulan omistamiin rakennuksiin, jotka sijaitsevat korttelia vastapäätä Luo-
teisväylän toisella puolella. Kaava-aineistossa olevat havainnekuvat on laadittu 
kaavamuutoksen kannalta kaupunkikuvallisesti keskeisistä näkemäsuunnista. 
Myös kortteliin 258 osoitetusta rakentamisesta on laadittu havainnekuva Tar-
vonsaarenpuiston suunnasta, mistä ilmenee kaavan mahdollistaman rakentami-
sen korkeuden vaikutus kaupunkikuvaan. Kun otetaan huomioon Kiinteistö Oy 
Naulan omistaman kiinteistön sijainti Luoteisväylän toisella puolella ja se, että 
kortteliin 258 osoitettu rakentaminen ei räystäskorkeutensa puolesta olennai-
sesti eroa naapurissa, kaava-alueen ulkopuolella korttelin 246 tontilla 5 jo ole-
vasta rakennuksesta, alueen olosuhteet ja kaavan toteuttamisen vaikutukset 
kaupunkikuvaan on riittävästi selvitetty. Sillä seikalla, minkälaista materiaalia 
on mahdollisesti ollut nähtävillä alueelle aiemmin laaditun ja sittemmin kumo-
tun asemakaavamuutoksen yhteydessä, ei ole asiassa Koivulan valituksessa 
mainitulla tavalla merkitystä.

Erillistä liikennesuunnitelmaa ei ole tehty. Kaavamuutosta varten on kuitenkin 
laadittu liikenteen ja yleisten alueiden yleissuunnitelmaluonnos. Kun otetaan 
huomioon, että kysymyksessä on oikeusvaikutteisen yleiskaavan keskustatoi-
mintojen alue sekä kaavamuutoksessa alueelle esitetyt liikennejärjestelyt, eril-
lisen liikennesuunnitelman laatiminen ei ole ollut tarpeen.

Edellä mainittujen selvitysten perusteella voidaan arvioida suunnitelman to-
teuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset elinympäristöön, 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperin-
töön ja rakennettuun ympäristöön.

Kaavan sisältöä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan alueiden käytön 
suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 

Lain 42 §:n 1 momentin mukaan oikeusvaikutteinen yleiskaava on otettava 
huomioon asemakaavaa muutettaessa.
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Lain 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan 
edellytykset muun muassa viihtyisälle elinympäristölle, liikenteen järjestämi-
selle ja palvelujen alueelliselle saatavuudelle. Rakennettua ympäristöä tulee 
vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 

Lain 54 §:n 3 momentin mukaan asemakaavalla ei saa asettaa maanomistajalle 
tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sel-
laista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia 
syrjäyttämättä voidaan välttää.

Lain 57 §:n 1 momentin mukaan asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, 
joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen 
tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä (asema-
kaavamääräykset). Asemakaavamääräykset voivat koskea muun ohella haital-
listen ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista.

Lain 71 c §:n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaik-
ka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perus-
teltu. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.3 (Eheytyvä yhdyskun-
tarakenne ja elinympäristön laatu) erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytön 
suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen 
alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vä-
hittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta.

Kohdan 4.4 (Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat) eri-
tyistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnalli-
sesti merkittävät kulttuuriperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat val-
takunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun läh-
tökohtana. Tällaisena valtakunnallisena inventointina mainitaan Museoviraston 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009).

Valtionneuvoston päätöksessä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tar-
kistamisesta todetaan, että vaikka alueidenkäyttöä koskeva päätöksenteko on 
täysin kansallista, vaikuttavat siihen kansallisen tavoitteenasettelun lisäksi 
kansainväliset sopimukset. Suomea velvoittaa tällä hetkellä kolme kulttuuri-
ympäristön suojelua koskevaa kansainvälistä sopimusta, mukaan lukien Maail-
man kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskeva yleissopimus (SopS 
19/1987), jonka tavoitteena on yhtenäisen ja tehokkaan järjestelmän luominen 
yleismaailmamallisesti arvokkaan kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisek-
si. Sopimusosapuolia velvoitetaan suojelemaan alueellaan olevan maailmanpe-
rintökohteet. Päätöksessä todetaan edelleen, että alueidenkäytön suunnittelu on 
ratkaisevassa asemassa näiden sopimusten täytäntöönpanossa. Valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa kansainväliset sopimukset ja yleensä valtakunnallisesti 
merkittävien kulttuuriperintöarvojen säilyminen asetetaan alueidenkäytön lähtö-
kohdiksi. Tavoitteissa korostuu kulttuuriperintöarvojen merkitys ja huomioon otta-
minen alueiden identiteetin, vetovoimaisuuden ja matkailun kehittämisen tukena.
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Asemakaava-alueen sijainti ja kaavoitustilanne 

Kaava-alue sijaitsee Rauman ydinkeskustan alueella. Se on kooltaan 4,15 heh-
taaria ja se rajautuu idässä Nortamonkatuun, pohjoisessa Karjalankatuun, län-
nessä Luoteisväylään ja Tehtaankatuun sekä etelässä Valtakatuun. 

Alue on vuonna 2013 lainvoimaiseksi tulleessa Satakunnan maakuntakaavassa 
keskustatoimintojen aluetta (C). Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan si-
joittaa muun ohella vähittäiskaupan suuriyksiköitä. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden 
vaaliminen ja turvattava merkittävien luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen 
säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa vähittäiskaupan suuryksiköt tulee suunnitella siten, että ne ark-
kitehtuuriltaan ja sijoitukseltaan sopeutuvat ympäristöön ja mitoitukseltaan 
täydentävät keskustan palvelutarjontaa. Alue kuuluu myös kokonaisuudessaan 
maakuntakaavassa suojavyöhykkeeseen sv-3. Tuolla merkinnällä osoitetaan 
UNESCO:n maailmanperintökohteen suojavyöhyke. Suojavyöhykettä koskee 
seuraava suunnittelumääräys: Suojavyöhykettä on hoidettava siten, että sen ar-
vot maailmanperintökohteena säilyvät. Kaikista aluetta koskevista rakentamis-
suunnitelmista ja hankkeista tulee Museovirastolle varata mahdollisuus lausun-
non antamiseen. 

Alueella on voimassa vuonna 2003 hyväksytty oikeusvaikutteinen Rauman 
keskustan osayleiskaava, jossa kaavamuutosalue on keskustatoimintojen aluet-
ta (C). Muutosalueen halki on osoitettu kevyen liikenteen reitti ja itäreunassa 
kulkeva Kanalin alue on kaupunki- ja kyläkuvallisesti arvokasta aluetta. Muu-
tosalue sijaitsee rajauksen ”UNESCO:n maailmanperintökohteen suojavyöhy-
ke” sisällä (sv2). Tuota aluetta koskevan määräyksen mukaan alueen rakennus- 
ja liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on otettava huomioon Vanhan Rau-
man kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen. 
Merkittävistä hankkeista on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Muutos-
alueen itäpuolella on rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaa Vanhan Rau-
man aluetta (SR), johon kohdistuu myös UNESCO:n maailmanperintökohde-
rajaus (un). 

Alueella on voimassa kolme, vuosina 1990, 1995 ja 2000 vahvistettua asema-
kaavaa. Lähimpänä Vanhaa Raumaa sijaitseva kortteli 245 on osoitettu liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Alueelle rakennettavat rakennukset 
saavat olla I-III -kerroksisia. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 8 700 k-
m2. Kanalin rantaan on osoitettu puistoa (VP) ja Kanalinranta-niminen jalan-
kululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie (pp). 

Korttelin 245 pohjoispuolella kulkee itä–länsi-suunnassa Tehtaankatu. Sen 
pohjoispuolella olevaan kortteliin 246 on osoitettu yleisten pysäköintilaitosten 
korttelialue (LPY-1) sekä linja-autoaseman korttelialue (LA). Karjalankadun ja 
Nortamonkadun kulmassa sijaitseva kortteli 230 on osoitettu liike- ja toimisto-
rakennusten korttelialueeksi (K). Alueelle saa rakentaa enintään II-kerroksisen 
rakennuksen ja sen rakennusoikeus on 5 000 k-m2. Luoteisväylän reunalla ole-
va kortteli 258, joka sijaitsee Kiinteistö Oy Naulan kiinteistöä vastapäätä, on 
osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Alueelle rakennet-
tavan rakennuksen enimmäiskorkeus on II3/4 ja sen rakennusoikeus on 
1 500 k-m2. Kaava on tältä osin kokonaan toteutumatta. 

K-alueilla autopaikkojen vähimmäisvaatimuksena on 1 ap/70 m2. 
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Kaavamuutoksen tavoitteet ja sisältö

Kaavaselostuksen mukaan Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen tavoit-
teena on ollut mahdollistaa kaupunkimaisen ja toiminnallisesti monipuolisen 
keskusta-alueen muodostuminen, joka on kaupunkikuvallisesti eheä ja nykyis-
tä kaupunkimaisemaa täydentävä kokonaisuus. Uudet rakennukset ja katura-
kentaminen tulee suunnitella ja rakentaa aikamme arkkitehtuurin laadukkaiksi 
edustajiksi. Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelijalta ja rakentajalta on 
vaadittava korkeaa osaamista. Alue sijaitsee maailmanperintökohde Vanhan 
Rauman välittömässä läheisyydessä ja sen suojavyöhykkeellä, mikä on huo-
mioitava kaikessa aluetta koskevassa suunnittelussa.

Kortteli 245
Kanalin rantaan, kortteliin 245 on osoitettu liikerakennusten korttelialue, jolle 
saa sijoittaa vähittäiskaupan suuriyksikön (KM). Rakennuksen vesikaton ylim-
män kohdan korkeusasema vaihtelee siten, että Vanhan Rauman suuntaan ole-
va osa on enintään korkeudessa +15.8. Enimmillään korkeus on ilmanvaihto-
konehuoneiden kohdalla +20.3. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on 
16 500. Tämän lisäksi saa rakentaa käytävää aula- ja porrashuonetiloja 
3 350 k-m2, kiinteistöteknistä huoltoa palvelevia tiloja 3 650 k-m2, pysäköinti-
laitoksen tai muita pysäköintitiloja 7 440 k-m2. Alle 200 kerrosneliömetrin tilo-
ja saa rakentaa yhteensä enintään 2 010 k-m2. Ilmoitetun kerrosalan lisäksi saa 
rakentaa 2 300 k-m2 linja-autoaseman terminaalia ja laiturialuetta varten. Kort-
telin pohjoisosaan on osoitettu ohjeellinen henkilöliikenneterminaalin raken-
nusala. Linja-autoaseman toimitilojen tulee sijoittua linja-autolaitureiden välit-
tömään läheisyyteen alimpaan kerrokseen. Autopaikkoja on rakennettava 
1ap/60 liike- ja toimistokerrosalaneliömetriä kohti. Alueelle saa sijoittaa kort-
teleiden 265, 230, 258 autopaikkoja. Korttelialueen eteläreunaan ja Kanalin-
ranta-nimisen katuaukion/torin vastaiselle sivulle on osoitettu merkintä (kivk), 
katutason intensiivinen vuorovaikutus kaupunkiympäristöön. Kanal on osoitet-
tu vesialueeksi (W) ja sen reunus Yrittäjänpuisto-nimiseksi puistoksi (VP). 
Korttelin keskiosaan on osoitettu Tarvontori-niminen katuaukio/tori. Kanalin 
rantaan Nortamonkadun puoleiselle sivulle on osoitettu säilytettävä/istutettava 
puurivi.

Kortteli 265
Kortteliin 265 on osoitettu keskustatoimintojen korttelialue, joka on tarkoitettu 
liike-, toimisto- ja palvelutoiminnoille (CKP1). Liiketilaa saa sijoittaa kahteen 
alimpaan kerrokseen. Liiketilaa saa olla yhteensä enintään 2 500 k-m2. Raken-
nuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema on +19.2. Enimmillään kor-
keus on ilmanvaihtokonehuoneiden kohdalla +23.8. Rakennusoikeus kerros-
alaneliömetreinä on 6 900. Ennen vuotta 2025 liiketilan rakennusoikeutta on 
350 k-m2 (k350:2025). Rakennuksen alimmasta kerroksesta 20% tulee käyttää 
myymälä- ja toimistotiloja varten (k20%I). Rakennusalalle sallitusta kerros-
alasta 30 % saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten (as30%). Autopaikkoja on 
rakennettava 1ap/100 kerrosalaneliömetriä kohti ja 1ap/60 liike- ja toimisto-
kerrosalaneliömetriä kohti. 

Kortteli 230
Kortteli on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kortteliin on 
osoitettu viisi rakennusalaa, joille saa rakentaa VI–VII -kerroksisia rakennuk-
sia. Rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat vaihtelevat 
+24.4 –+27.7. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on yhteensä 13 450. 
Autopaikkoja on rakennettava 1ap/100 kerrosalaneliömetriä kohti.
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Kortteli 246 
Kortteliin 246 on osoitettu yleisten pysäköintilaitosten korttelialue (LPY).

Kortteli 258
Kortteliin 258 on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, 
jolle saa sijoittaa hotellin (AL4). Kortteliin saa rakentaa V–kerroksisen raken-
nuksen. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on 5400. Autopaikkoja on ra-
kennettava 1ap/100 kerrosalaneliömetriä kohti.

Liikenne
Kaava-alueen liikennejärjestelyjä on muutettu siten, että itä–länsi-suuntainen 
ajoyhteys Tallikedonkadulta Tehtaankadulle on katkaistu ja korttelien 245 ja 
265 pohjoispäähän osoitettu uusi Nortamonkadun ja Tehtaankadun yhdistävä 
Kotolankatu. Korttelin 245 keskelle on osoitettu alueen sisäiselle jalankululle 
varattu alueen osa (jk), joka mahdollistaa jalankulkuyhteyden Tehtaankadun ja 
Tallikedonkadun välillä kauppakeskuksen aukioloaikana. Kevyenliikenteen 
käyttöön varattu Pipanpolku ja Kanalinranta ovat säilyneet ennallaan. Ajoyh-
teys kortteleihin 258, 246 sekä 230 on sallittu Kotolankadulta tai siitä erkautu-
valta päättyvältä Ajurinkadulta. 

Kaikki korttelialueet
Kaikkia kaavamuutoksen korttelialueita koskee määräys, jonka mukaan alue 
on UNESCO:n maailmanperintökohteen suojavyöhykettä. Alueen rakennus- ja 
liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on otettava huomioon Vanhan Rauman 
kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen. Kaikil-
la korttelialueella on myös määräys (ek8), jonka mukaan merkinnällä varuste-
tulla alueella tulee noudattaa liitteenä olevia rakentamistapamääräyksiä. 

Kaavamuutoksen yhteydessä hyväksytyissä rakentamistapamääräyksissä on 
muun ohella seuraavia määräyksiä:
• Asemakaavan kaavamääräyksen kivk (katutason intensiivinen 
vuorovaikutus kaupunkiympäristöön) suunnittelumääräys on seuraava:
Kauppakeskuksen sisältä luonteva yhteys Vanhaan Raumaan on erityisen tär-
keää. Kauppakeskuksen julkisivu ei saa olla passiivinen Vanhan Rauman suun-
taan. Kauppakeskuksen toimintojen tulee avautua Kanalin varteen. Kanalin 
puoleinen julkisivu ei saa olla vain somistenäyteikkuna, vaan esimerkiksi aula-
tilojen, kahviloiden, ravintoloiden tulee avautua maisemaan. Kauppakeskuksen 
sisältä tulee aistia jossain muodossa ympäröivä vanha kaupunki. Asiakkaan tu-
lee kokea olevansa kaupungin keskustassa. Kauppakeskuksen ja Vanhan Rau-
man välinen vuorovaikutus tulee olla keskeisessä osassa rakennussuunnittelus-
sa. Esimerkiksi eräs ratkaisuvaihtoehto voi olla kauppakeskuksen pääkäytävän 
sijoittaminen Kanalinrannan puoleiselle julkisivulle, siten että maisema avau-
tuu käytävätiloihin.
• Kauppakeskuksen julkisivulla on erittäin suuri merkitys kaupun-
kikuvan kannalta. Erityisesti itäjulkisivu muodostaa rajapinnan Vanhan Rau-
man ja uudempien kaupunkikortteleiden välille. Toivottavia julkisivukokonai-
suudesta löytyviä elementtejä tulisi olla muun muassa eleganttius, dramaatti-
suus ja herkkyys.
• Katutasolta vaaditaan intensiivistä vuorovaikutusta Vanhaan Rau-
maan ja muuhun keskustaan. Tärkeää on kauppakeskuksen sisältä luonteva yh-
teys Vanhaan Raumaan.
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Hallinto-oikeuden katselmushavainnot 

Katselmus aloitettiin kaava-alueen eteläpäästä, kaava-alueen ulkopuolelta Nor-
tamonkadun itäpuolelta. Tuolla kohtaa sijaitsee Vanhaan Raumaan kuuluva Po-
selli-niminen rakennus. Muutoin rakennuskanta Nortamonkadun itäpuolella, 
kaava-alueen välittömässä rajapinnassa, koostui eri aikakausina rakennetuista, 
II–VII-kerroksisia liike- ja asuinkerrostaloista. Katselmuksessa havaittiin, että 
kaavamuutosalueella korttelissa 245 oli tyhjillään oleva II-kerroksinen pitkän-
mallinen kauppakeskusrakennus. Kauppakeskusrakennusta vastapäätä, Valta-
kadun eteläpuolella oli asemakaavassa suojeltu kaupungintalon rakennus tor-
neineen. Katselmuksessa läsnä olleet kaupunginarkkitehdit kertoivat, että 
alueelle suunnitellun uuden liikerakennuksen korkeus tulisi arviolta olemaan 
samassa tasossa kuin liikerakennuksen katolla nyt sijaitsevien lipputankojen 
ylin korkeusasema. Liikerakennuksen pohjoispäässä oli rakentamatonta auto-
jen pysäköintialuetta.

Katselmus jatkui Välikadun kautta korttelin 258 suuntaan. Katselmuksessa ha-
vaittiin, että kyseisen korttelin alue oli rakentamatonta autojen pysäköintialuet-
ta. Korttelin etelä- ja pohjoispuolella kaavamuutosalueen ulkopuolella oli uu-
dehkoja IV–VI-kerroksisia asuinkerrostaloja. Luoteisväylän toisella puolella 
oli Kiinteistö Oy Naulan omistamia, vanhoja 1½-kerroksisia lautaverhoiltuja 
hirsitaloja. Katselmus jatkui korttelin 230 suuntaan. Alueella oli II-kerroksinen 
liikerakennus, pysäköintialuetta sekä hampurilaisravintola. Kaava-alueen ulko-
puolella, Karjalankadun toisella puolella oli suurikokoinen päivittäistavaramar-
ketin liikerakennus ja Nortamonkadun toisella puolella pääasiassa VII-kerrok-
sista Tuulensuun kerrostaloaluetta. Korttelissa 246 oli linja-autoasema ja linja-
autojen laiturialuetta. Korttelin 245 kohdalla Nortamonkadun toisella puolella 
korttelissa 52 oli matalahko kauppakeskusrakennus. 

Katselmuksessa käytiin vielä arvioimassa kaavamuutoksen mahdollisia maise-
mavaikutuksia Vanhan Rauman alueella. Alueelle kuljettiin Kuninkaankatua 
pitkin, koska se sijaitsee lähimpänä kortteliin 245 osoitettua kauppakeskusta. 
Katselmuksessa havaittiin, että kauppakeskus näkyi vielä Kuninkaankadun ja 
Savilankadun risteysalueelta. Tuo alue oli kaupunkikuvaltaan ja rakennuskan-
naltaan varsin monimuotoista, sillä samalla alueella olivat sekä Vanhaan Rau-
maan kuuluvat Posellin että Kiwelän suojellut rakennukset kuin myös korttelin 
33 korkeat asuin- ja liikekerrostalot. Kuljettaessa Kuninkaankatua eteenpäin 
Vanhaan Raumaan, näköyhteyttä kaava-alueelle ei enää ollut lainkaan. Katsel-
muksessa havaittiin, että Vanhan Rauman alueella oli runsaasti asuinrakennuk-
sia, pieniä erikoiskaupan liikkeitä, palvelualan liikkeitä sekä ravintoloita ja 
kahviloita. Jonkin verran näkyi myös tyhjiä liiketiloja.

Oikeudellinen arviointi

Tarkoituksenmukaisuus (Koivula)

Kaupunki voi sille itsehallintoonsa kuuluvan harkintavallan nojalla päättää sel-
laisen kaavaratkaisun valitsemisesta, joka parhaiten vastaa sen maankäytöllisiä 
tarpeita. Kaupungin harkintavaltaa rajoittavat ainoastaan maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetyt kaavan sisältövaatimukset sekä yleiset harkintavaltaa rajoit-
tavat periaatteet. Hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu ainoastaan tehdyn 
kaavapäätöksen laillisuuden arvioiminen. Hallinto-oikeus ei näin ollen voi ku-
mota kaavapäätöstä sillä perusteella, että Koivulan käsityksen mukaan alueen 
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maankäyttö olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa suunnitella toisin. Tästä syys-
tä myöskään valituksessa esitettyjä muita mahdollisia suunnitteluvaihtoehtoja 
ei hallinto-oikeuden päätöksessä arvioida, vaan hallinto-oikeus ottaa kantaa ai-
noastaan siihen, onko valittu kaavaratkaisu lainmukainen.

Kaavan sisällön lainmukaisuus suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain tavoi-
tesäännöksiin (Koivula)

Asemakaavan sisällön lainmukaisuutta arvioidaan pääasiassa maankäyttö- ja 
rakennuslain 54 §:ssä säädettyjen asemakaavan sisältövaatimusten nojalla. 
Koivulan valituksessa viitatut maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ssä mainitut 
alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet ovat niin sanottuja tavoitesäännöksiä, 
jotka koskevat kaikkia kaavatasoja yhteisesti eivätkä ne tule asemakaavan lain-
mukaisuutta arvioitaessa suoraan sovellettaviksi. Hallinto-oikeus on kuitenkin 
tutkinut Koivulan valituksen siltä osin kuin valituksen on voitu tulkita viittaa-
van maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä säädettyihin asemakaavan sisältövaa-
timuksiin viihtyisän elinympäristön, rakennetun ympäristön vaalimisen, palve-
lujen alueellisen saatavuuden, liikenteen järjestämisen sekä muulle oikeuden-
haltijalle aiheutuvan kohtuuttoman haitan osalta, sekä 57 §:ssä tarkoitetun ase-
makaavamääräyksen lainmukaisuuden osalta.

Viihtyisä elinympäristö (Koivula)

Kaavamuutoksessa kortteliin 230 osoitetut kerroskorkeudet eivät olennaisesti 
poikkea viereisessä korttelissa Nortamonkadun toisella puolella olevasta ns. 
Tuulensuun asuinalueesta. Uudisrakentamisen osoittaminen kaupunkiraken-
teen keskelle ei ole mahdollista aiheuttamatta muutoksia elinympäristössä ja 
maisemakuvassa. Riittävien leikki- ja oleskelualueiden sijoittaminen ratkais-
taan asemaakaavaa toteutettaessa rakennuslupavaiheessa. Tähän nähden ja kun 
otetaan huomioon kaavamuutoksen tarkoitus ja kaava-alueen sijainti, kaava-
muutos ei ole ristiriidassa viihtyisän elinympäristön sisältövaatimuksen kans-
sa.

Liikenne ja autopaikat (Koivula ja Vanha Rauma Yhdistys ry)

Kysymyksessä oleva asemakaavamuutos on maankäyttöratkaisuiltaan yksityis-
kohtaista kaavoitusta ohjaavan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen. 
Kaavamuutos ei ole lainvastainen sillä perusteella, että vireillä olevaa uutta 
yleiskaavaa ei vielä ole hyväksytty. Kaavamuutos merkitsee olemassa olevan 
itä–länsisuuntaisen Tallikedonkadun katkaisemista, mutta se korvataan uudella 
Kotolankadulla. Kun otetaan huomioon, että kaavamuutoksessa on suunniteltu 
kaavan osoittaman rakentamisen edellyttämät yhteydet ja niiden liittyminen 
olemassa olevaan katuverkkoon, kaavamuutos täyttää liikenteen järjestämistä 
koskevat asemakaavan sisältövaatimukset. 

Asemakaavan sisältövaatimus liikenteen järjestämisestä edellyttää muun ohel-
la, että kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen johdosta tarvittavat autopaikat 
ovat järjestettävissä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muissakaan säännöksis-
sä ei ole määritelty kaavoittamisessa osoitettavien autopaikkojen vähimmäis-
määrää. Kun otetaan huomioon, että kysymyksessä oleva kaavamuutosalue si-
jaitsee Rauman keskustan alueella, jossa myös kevyen liikenteen yhteydet ja 
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julkisen liikenteen palvelut ovat käytettävissä, autopaikkojen määrää koskevat 
kaavaratkaisut eivät ole lainvastaisia. Kaavassa edellytettyjen autopaikkojen 
tarkempi sijoittaminen ratkaistaan asemakaavaa toteutettaessa, rakennuslupa-
vaiheessa.

Kaavamääräys (kivk) sekä muiden kaavamääräysten valvonta (Koivula)

Koivula on valituksessaan esittänyt, että määräys (kivk) "katutason intensiivi-
nen vuorovaikutus kaupunkiympäristöön” on epämääräinen ja siten kaavan 
kuulumaton. Ympäristöministeriön asetuksessa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä ei ole mainittu kysymyksessä 
olevaa merkintää. Asetuksen 1 §:n mukaan kaavassa on kuitenkin mahdollista 
käyttää myös muita merkintöjä. Hallinto-oikeus toteaa, että asemakaavamer-
kintöjen ja määräysten on liityttävä rakentamiseen tai alueen käyttämiseen. 
Hallinto-oikeus katsoo, että mainittu kaavamerkintä, joka on osoitettu aaltovii-
valla ja merkinnällä (kivk) korttelin 245 etelä- ja Kanalinrannan suuntaiselle 
sivulle, on itsenäisenä kaavamerkintänä tulkinnanvarainen. Kun kuitenkin ote-
taan huomioon kaavamuutoksen yhteydessä hyväksytyt rakentamistapamää-
räykset, jotka ovat tulleet osaksi asemakaavaa, ja joissa on nimenomaisesti an-
nettu mainittua kaavamerkintää (kivk) täsmentäviä määräyksiä, kaavamerkintä 
ei ole lainvastainen. Muiden Koivulan valituksessa mainittujen kaavamääräys-
ten osalta hallinto-oikeus toteaa, että ne ohjaavat asemakaavalta edellytetyllä 
tarkkuudella rakentamista ja alueen käyttöä. 

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja kaava-alueen ulottuvuus (Kiinteistö  
Oy Naula) 

Suomen perustuslaista ilmenevä yhdenvertaisuusperiaate edellyttää kaavoituk-
sessa sitä, ettei alueiden omistajia aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan, ellei 
siihen kaavan sisältöä koskevat säännökset huomioon ottaen ole maankäytölli-
siä perusteita. 

Kunta päättää sille kuuluvan itsemääräämisoikeuden nojalla kaavan laatimises-
ta ja kaava-alueen laajuudesta. Kaava-alueen on kuitenkin muodostettava sel-
lainen tarkoituksenmukainen suunnittelukokonaisuus, että kaavan toteuttami-
sen vaikutukset kaava-alueella ja sen ympäristössä voidaan riittävästi arvioida. 
Kysymyksessä oleva kaavamuutosalue sijaitsee Rauman keskustassa ja se on 
yleiskaavan keskustatoimintojen aluetta, kun taas Kiinteistö Oy Naulan kiin-
teistö, joka sijaitsee kaavamuutosalueeseen nähden Luoteisväylän toisella puo-
lella, on yleiskaavan kaupunkikuvallisesti arvokasta kerrostalovaltaista asunto-
aluetta. Koska Kiinteistö Oy Naulan kiinteistö sijaitsee yleispiirteisen kaavan 
mukaan olennaisesti erilaiseen maankäyttöön varatulla alueella, kaupunki on 
sille kuuluvan harkintavallan nojalla voinut rajata kaavamuutosalueen siten, 
että se ei koske Kiinteistö Oy Naulan aluetta. Kaavamuutos ei näin ollen ole 
Kiinteistö Oy Naulan valituksessa mainituilla perusteilla lainvastainen.

Yleispiirteisten kaavojen ohjausvaikutus sekä kaavamuutoksen vaikutus Van-
han Rauman asemaan (Museovirasto, Koivula, Vanha Rauma Yhdistys ry)

Koska alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, Museoviraston va-
lituksessa mainittu Satakunnan maakuntakaava ei tule asemakaavaa muutet-
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taessa sovellettavaksi. Sen sisältö voidaan kuitenkin selvitysaineistona ottaa 
asiassa huomioon. Muutosalue sijaitsee alueella voimassa olevan yleiskaavan 
rajauksen ”UNESCO:n maailmanperintökohteen suojavyöhyke” sisällä. Tuota 
aluetta koskevan määräyksen mukaan alueen rakennus- ja liikennesuunnitel-
missa ja toiminnoissa on otettava huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistorial-
lisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen.

Vanhan Rauman maailmanperintökohteen kohdekuvauksessa ja myös RKY-
alueen kohdekuvauksessa on viitattu alueen katuverkostoon, kortteleihin, tont-
teihin ja sen rakennuksiin. Arvoina on viitattu myös vuosisatojen aikana muo-
dostuneeseen historialliseen kerroksellisuuteen sekä toimintonsa säilyttänee-
seen kaupalliseen keskukseen.

Kaavamuutosalue sijaitsee välittömästi Vanhan Rauman läheisyydessä. Vali-
tuksissa erityisesti esiin nouseva uusi kauppakeskusrakennus rakennetaan sa-
malle paikalle kuin alueella tällä hetkellä oleva kauppakeskus. Kauppakeskuk-
sen näkyvin kaupunkikuvallinen vaikutus suhteessa Vanhaan Raumaan on Val-
takadun/Kuninkaankadun sekä Nortamonkadun risteyksessä, jossa sen etäisyys 
ns. Posellin taloon on noin 45 metriä. Kaavamuutos mahdollistaa nykytilantee-
seen nähden huomattavasti korkeamman rakennuksen rakentamisen, mutta sen 
korkeus on samaa tasoa viereisissä kortteleissa ennestään olevien liike- ja 
asuinrakennusten kanssa. Kauppakeskusrakennuksen korkeutta on myös ase-
makaavamääräyksillä rajoitettu siten, että korkeus on alisteisessa asemassa 
suhteessa kaupunkikuvallisesti hallitsevaan kaupungintalon torniin. Kaava-
muutos mahdollistaa kauppakeskuksen rakentamisen myös olemassa olevaan 
tilanteeseen nähden huomattavasti pidempänä. Katselmuksella tehtyjen havain-
tojen mukaan Vanhan Rauman suunnasta katsottaessa kauppakeskus on kuiten-
kin nähtävissä pääasiassa vain Kanalin rannassa.

Hallinto-oikeus katsoo, että kun otetaan huomioon kauppakeskusrakennuksen 
sijainti Vanhaan Raumaan nähden Nortamonkadun ja Kanalin toisella puolella, 
kauppakeskus muodostaa kaupunkikuvallisesti Vanhasta Raumasta selvästi 
erottuvan, erillisen kokonaisuuden, joka ei hämärrä Vanhan Rauman kulttuuri-
historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja eikä kilpaile niiden kanssa. Aikai-
sempaa korkeamman ja pidemmän kauppakeskusrakennuksen vaikutusta Van-
han Rauman tuntumassa pehmentävät myös vastapäisessä korttelissa 33 jo ole-
vat VII-kerroksiset asuin- ja liikerakennukset, Nortamonkadun varteen osoitet-
tu säilytettävä/istutettava puurivi sekä Yrittäjänpuiston ja Tarvontorin alueet. 
Lisäksi kaikkia kaavamuutosalueen korttelialueita koskee määräys, joka vel-
voittaa kaikissa alueen rakennus- ja liikennesuunnitelmissa ja toiminnoissa ot-
tamaan huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvalli-
sen erityisaseman vaalimisen.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti (KHO 2009:63 ja 21.3.2005 taltio 628) 
katsottu, että asemakaavan toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuva haitallinen 
vaikutus elinkeinonharjoittajien kilpailuasemaan ei ole maankäyttö ja raken-
nuslain 54 §:n 3 momentissa tarkoitettu kohtuuton haitta. Koska toimintonsa 
säilyttänyt kaupallinen keskus ja toimivat kauppaliikkeet mainitaan sekä Van-
han Rauman maailmanperintökohteen kohdekuvauksessa että RKY-kohdeku-
vauksessa, hallinto-oikeus katsoo, että mainitut seikat sekä kaavamuutoksen 
vaikutus niihin voidaan tässä tapauksessa ottaa huomioon arvioitaessa raken-
netun ympäristön vaalimista koskevan sisältövaatimuksen ja myös valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Hallinto-oikeus toteaa kui-
tenkin, että mainitut seikat ovat vain osa kaavan sisältövaatimusten ja valta-
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kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskenään erisuuntaistenkin tavoittei-
den muodostamaa kokonaisuutta. 

Katselmuksella saadun selvityksen mukaan Vanhan Rauman alueella on jo en-
nen kaavamuutosta jonkin verran tyhjää liiketilaa. Liiketiloja on muutettu 
asunnoiksi ja liiketoiminnan muodot ovat jossain määrin muuttuneet erikoista-
varan kaupoista palveluyrityksiin. Nyt kysymyksessä oleva asemakaavamuutos 
merkitsee liikerakentamisen huomattavaa lisäystä Vanhan Rauman välittömäs-
sä läheisyydessä. Esitettyjen selvitysten mukaan on mahdollista, että tämä hei-
kentää joidenkin Vanhassa Raumassa toimivien liikkeiden toimintaedellytyk-
siä. Tätä kehitystä on kuitenkin pyritty minimoimaan rajoittamalla asemakaa-
vassa kauppakeskukseen rakennettavien suhteellisten pienten ja Vanhalle Rau-
malle tyypillisten liiketilojen määrää sekä antamalla määräyksiä liiketilojen ra-
kentamisen vaiheittaisuudesta. Toisaalta riittävien ja monipuolisten tavaroiden 
ja palvelujen saatavuuden turvaaminen keskustan alueella mahdollistaa myös 
kaupan painopistealueen säilymisen Rauman keskustassa, mikä toisaalta voi 
myös tukea Vanhan Rauman säilymistä toiminnallisena kaupunkiyhdyskunta-
na. Hallinto-oikeus toteaa, että Vanha Rauma on sitä koskevien kohdekuvaus-
ten mukaan koostunut historiallisesti kerroksellisesta rakennuskannasta ja sen 
rakennuskanta ja rakennusten käyttötarkoitukset ovat muotoutuneet vuosisato-
jen ajan kulloistenkin käyttötarpeitten mukaisesti. Tähän nähden ja kun samal-
la otetaan huomioon asemakaavoitusta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä, asemakaavan sisältövaati-
mukset palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamisesta sekä maankäyttö- ja 
rakennuslain vaatimukset vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisesta, hal-
linto-oikeus katsoo, ettei kaavamuutos ole lainvastainen sillä valituksissa esite-
tyllä perusteella, että kaavamuutoksen toteuttaminen mahdollisesti aiheuttaa 
muutoksia Vanhan Raumassa harjoitettavan liiketoiminnan luonteeseen ja toi-
mintaedellytyksiin.

Kortteliin 230 osoitettu rakentamistehokkuus nousee voimassa olevaan asema-
kaavaan nähden huomattavasti. Rakentamistehokkuus on kuitenkin keskusta-
alueella tavanomainen. Kortteli sijaitsee suojavyöhykealuerajauksen laidalla ja 
sen naapurissa on Tuulensuun asuinalue, jossa rakennuskanta on samankor-
kuista.

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten hallinto-oikeus katsoo, että kaavamuu-
tos ei ole ristiriidassa yleiskaavan maailmanperintökohteen suojavyöhykettä 
koskevan määräyksen kanssa. Kaavan toteuttamisen vaikutukset kaupunkiku-
vassa tai sen mahdolliset vaikutukset Vanhan Rauman asemaan toiminnallisena 
kaupallisena keskuksena eivät myöskään ole ristiriidassa rakennetun ympäris-
tön vaalimista koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen kanssa. Asiaa koko-
naisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoo edelleen, että kaavamuutoksessa 
on myös otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maankäyt-
tö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.

Yhteenveto
Kanalin länsirannan asemakaavamuutoksen käsittelyyn ei ole osallistunut es-
teellisiä henkilöitä eikä päätös ole muutenkaan syntynyt virheellisessä järjes-
tyksessä. Kaavamuutos on perustunut riittäviin selvityksiin. Kaavamuutos täyt-
tää sitä koskevat asemakaavan sisältövaatimukset ja siinä on otettu huomioon 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet laissa edellytetyllä tavalla. Kaava-
muutos ei myöskään aiheuta maanomistajille eikä muillekaan oikeudenhalti-
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joille kohtuutonta haittaa. Päätös ei muutenkaan ole valituksissa esitetyillä pe-
rusteilla lainvastainen. 

Sovelletut oikeusohjeet

Suomen perustuslaki 6 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 24 § 2 mom, 42 § 1 mom, 54 § 1-3 mom, 71 
c §, 91 b § 1 mom ja 188 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 §
Hallintolaki 28 § 1 mom 4 ja 7 kohdat
Kuntalaki (365/1995) 52 § 2 mom ja 90 § (1375/2007)
Kuntalaki 147 §
Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavois-
sa käytettävistä merkinnöistä 1 §
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkista-
misesta 13.11.2008 kohdat 4.3 ja 4.4

Muutoksenhaku

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 5 momentin mukaan tähän päätökseen,
joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asemakaavaa, saa
hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän ku-
luessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien.

Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on liit-
teenä. (Julkipanon jälkeen, valituslupa).

Asian ratkaisijat

Hannamaija Falck
hallinto-oikeustuomari

Heikki Toivanen
hallinto-oikeustuomari

Veronica Storträsk
hallinto-oikeustuomari
asian esittelijä

Toimituskirjan oikeaksi todistaa

Jenna Lempinen
apulaiskirjaaja
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