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MAANPÄÄN ALUE                      
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  

 
Suunnittelualue 
Aloitus 

Kaupungin aluerakenteen ja tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi nykyi-
sen metsäteollisuuskombinaatin eteläpuolella oleva, kaupungin omistama Maan-
päänniemen alue tulisi Rauman kaupungin Elinkeino- ja suunnittelupalveluiden mu-
kaan ottaa asemakaavalliseen valmisteluun. 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 9.9.2014 (KVJ 100 §) päättänyt, 
että Maanpäänniemen alueen asemakaavoitukseen ryhdytään. 

Suunnittelualue 
Suunnittelualueena on Maanpään alue Rauman teollisuusalueen eteläpuolella. Tar-
koituksena on tehdä asemakaava teollisuusalueen ja Eteläisten rantojen osayleis-
kaavan väliselle alueelle sekä asemakaavamuutos vedenpuhdistamon ympäristöön.. 

Suunnittelutilanne 
Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on satamatoimintojen kehittämisen 
kohdealuetta (ls) sekä vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 
suojavyöhykettä (sv1). Lisäksi alueen poikki kulkee rautatieliikenteen ja tieliikenteen 
yhteystarpeet.  
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rauman oikeusvaikutuksettomassa 
yleiskaavassa (2003) alue on osoitettu pääasiassa virkistysalueeksi (V) ja alueelle 
on merkitty viheryhteystarve. Tekeillä olevassa Yleiskaavan strategisessa vaiheessa 

Visio 2025 alue on osoitettu sataman laajennusalueeksi sekä virkistysalueeksi (V), 
jolle laaditaan osayleiskaava. 
Maanpään alueella ei ole asemakaavaa. Maanpääntien eteläpuoleinen vedenpuh-
distamon ympäristö on osoitettu Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten alueeksi ET-1 ja alueella on myös suojaviheraluetta EV.  

Kaavan tavoitteet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö siten, että teolli-
suusalueen laajentuminen ja tulevaisuuden elinkeinopoliittiset ratkaisut ovat mahdol-
lisia. Tavoitteena on myös turvata nykyisten asuinrakennuspaikkojen olemassaolo, 
ranta-alueen luonto- ja maisema-arvot mahdollisuuksien mukaan sekä virkistysyh-
teydet.  

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 
Kaava perustuu strategisen yleiskaavaluonnoksen ratkaisuun. Kaavassa keskeisenä 
asiana on teollisuuden, luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen sekä olemassa olevien 
asuinpaikkojen yhteensovitus. Kaavatyössä selvitetään virkistysalueen laajuus ja yh-
teydet, teollisuusalueen mahdollinen laajuus ja yhteydet. 

Vaikutusten arviointi 
Kaavamuutoksen pohjaksi tehdään luontoselvitys, arkeologinen selvitys, meluselvi-
tys sekä maisemaselvitys. Kaavamuutoksen vaikutuksia mm. luontoon ja asutuk-
seen arvioidaan suhteutettuna mahdolliseen tulevaan toimintaan. 
 
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 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 näkee. 
Lisätietoja: 
Rauman kaupunki 
Kaavoitusosasto 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Outi Virola 

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

Kaavoitusavustaja  
Jarno Rostedt 

 puh. (02) 834 3666 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto 
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja 
Helena Ollila, jäsen 
Jyrki Santala, jäsen 
Sirpa Viitanen, jäsen 

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja 
Mikajuhani  Numminen, vs. kaupunginlakimies, sihteeri 
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  kevät 2015 kesä 2015 syksy 2015 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 
14 päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 
päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet OAS kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Alueen maanomistajat/vuokra-alueiden haltijat OAS kuulutus Kirje Kuulutus Kuulutus 
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat 

OAS kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kau-
pungingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallis-
tekniikan johtaja, liikenneinsinööri, viheralue-
päällikkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuoje-
lupäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus Kuulutus 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto   
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 
luonnoksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

 
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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