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Tiivistelmä 
 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteet 

 
Kaavatyön tavoitteena on laatia asemakaava Maanpään kaavoittamattomalle alueelle. Kaa-
van tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö siten, että teollisuusalueen laajentuminen 
ja tulevaisuuden elinkeinopoliittiset ratkaisut ovat mahdollisia. Tavoitteena on myös turvata 
nykyisten asuinrakennuspaikkojen olemassaolo, ranta-alueen luonto- ja maisema-arvot 
mahdollisuuksien mukaan sekä virkistysyhteydet.  
 

Kaavaprosessin vaiheet 
 
Rauman kaupungin Elinkeino- ja suunnittelupalvelut esitti 4.9.2014 päivätyllä kirjeellä ase-
makaavan laatimista Maanpäänniemen alueelle. Rauman kaupunginhallituksen kaavoitus-
jaosto päätti 9.9.2014 (KVJ 100 §), että Maanpäänniemen alueen asemakaavoitukseen 
ryhdytään. 
 
Kaava tuli vireille Kaavoituskatsauksessa 2015, joka kuulutettiin 14.1.2015. Kaavoituskat-
saus jaettiin jokaiseen talouteen tammikuussa 2015. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 28.1.2015 ja se kuulutettiin 5.2.2015. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.2. – 6.3.2015 välisen ajan. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta saatiin 20 mielipidettä. Näistä yksi oli nettiadressi ja yksi yhteismielipi-
de.  
 
Asemakaavamuutostyötä tukevia selvityksiä tehtiin talvella 2014-2015 sekä keväällä 2015. 

 
Kaavoitusjaosto hyväksyi kokouksessaan 9.3.2015 (23§) kaavaluonnoksen. Asemakaava-
muutoksen luonnos oli nähtävillä 12.3. - 15.4.2015 välisen ajan. Nähtävillä olon aikana kaa-
valuonnoksesta jätettiin 20 mielipidettä, joista yksi oli nettiadressi ja kaksi yhteismielipidettä.  
 
Kaavoitusjaosto päätti 16.6.2015 (90§) kokouksessaan kaavaehdotuksen nähtäville aset-
tamisesta. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 25.6. – 20.8.2015. Nähtävillä olon aika-
na kaavasta jätettiin 6 muistutusta. Näistä yksi oli yhteismuistutus, jonka oli allekirjoittanut 
yhteensä 117 henkilöä.  
 
Kaavoitusjaosto esitti __.__.2015 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle Maanpään 
alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi asemakaavan ja asemakaavamuutoksen __.__.2015. 
 

Asemakaava ja asemakaavamuutos 
 
Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen teollisuusalueen laa-
jentuminen etelään. Myös mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavalle Järviluodon satama-
laajennukselle johtavalle tieyhteydelle on osoitettu ohjeellinen katuvaraus lähivirkistysalu-
eelle, aivan teollisuusalueen eteläpuolelle.  
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Maanpään alueen rantavyöhyke on osoitettu virkistysalueeksi. Virkistysaluetta kaavaluon-
noksessa on osoitettu yhteensä 53ha, mikä sijoittuu nykyisen asutuksen ja teollisuuden vä-
liin sekä rantavyöhykkeelle. 
 

 
Asemakaavan toteuttaminen 

 
Asemakaavalla varaudutaan tulevaisuuden elinkeinopoliittisiin ratkaisuihin. 
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1. Lähtökohdat 
 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Maanpään alue sijaitsee Rauman taajamarakenteen lounaispuolella, meren rannalla 
ja teollisuusalueen eteläpuolella. Alue sijoittuu pääosin asemakaavoitetun alueen ja 
Eteläisten rantojen osayleiskaavan väliselle alueelle.  
 
Maanpään alue kuuluu Rauman eteläisen kaupunkirakenteen virkistys- ja 
ranta-alueeseen. Alue on osa viherkäytävää, joka yhdistää keskustan viheralueita 
merenranta-alueisiin. Merellisyyden rinnalla Maanpään maiseman ominaispiirre on 
hyvin näkyvillä oleva kallioperä. Rannoilla on suotuisaan ilmansuuntaan avautuvia 
rantakallioita. Kalliometsät ovat elämyksellistä ja helppokulkuista ulkoilumaastoa. Hy-
vä tieyhteys ja useat nuotiopaikat lisäävät virkistysarvoa (Maisemaselvitys, WSP Fin-
land Oy 2015). 
 
Alueen eteläosassa on Mudaistentien ja Laituritien muodostama tielinjaus, joka ulot-
tuu merenrantaan asti. Tien varrella sijaitsee omakotitaloja. 
 

 
Kuva suunnittelualueelta helmikuussa 2015. 
 

1.1.2 Maisema 
 
Alueella tehtiin maisemaselvitys vuodenvaihteessa 2014-2015. 
 
 
Maisemaselvitys 2015 
WSP Finland Oy 2015. Rauman Maanpään maisemaselvitys 2015 
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Maanpään alueen maisema on pysynyt suurelta osin muuttumattomana viimeisen 
sadan vuoden aikana, mutta sitä ympäröivät alueet ovat muuttuneet voimakkaasti. 
 
Alueen korkeusero ovat melko suuret, mutta maastomuodot loivapiirteiset. Alueen 
korkeimmassa kohdassa, läntisellä kallioalueella, maasto nousee noin 25 metriin me-
renpinnan yläpuolelle. 
 
Pintavedet laskeutuvat joko kallioisia rinteitä suoraan mereen tai alueen itäreunalta 
alkavan ojan kautta mereen. Kalliomaaselänteet ovat pääosin kuivia ja karuja kos-
teampia kalliopainanteita lukuun ottamatta. Moreenialueet ovat kasvillisuudeltaan re-
hevämpiä. Alueella on muutamia pienempiä soistumia. 
 
Maanpään tärkeimmät maisemalliset arvot liittyvät rantavyöhykkeeseen ja kallioiden 
lakialueisiin. Maisemalle leimallista on hyvin näkyvissä oleva kallioperä, kallioilla kas-
vavat kitukasvuiset männyt ja karu aluskasvillisuus. 
 

Alueen rannat ovat laakeaa silokalliota tai alavaa kivikkoa. Lounaisrannalla on hiek-
kapohjainen lahdenpohjukka, jonka edustalla kasvaa järviruokoa. Merelle avautuu 
näkymiä. Rantapuusto on sekalaista. Kävijät ovat tehneet nuotiopaikkoja suojaisiin 
poukamiin. Alueen keskiosa muodostuu laajasta, pintamuodoltaan vaihtelevasta kal-
lioselänteestä, jolla kasvaa näyttäviä käkkärämäntyjä. Helppokulkuinen, näyttävä 
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ja aurinkoinen alue on miellyttävää ulkoilumaastoa. Metsäisyyden takia kalliolta ei 
avaudu näkymiä merelle. 
 
Kallioselänteen itäpuoli muodostuu yksittäisistä kalliokohoumista ja niiden väliin jää-
vistä, teiden reunustamista tasaisista kuusimetsä- ja viljelysalueista.  
 
Viereisen satama- ja teollisuusalueen vaikutus on tarkastelualueella pieni. Satama- ja 
teollisuusalue sijaitsee tarkastelualuetta alempana, koska kalliomaa on satama- ja 
teollisuusalueella louhittu tasaiseksi. Tarkastelualueen ja satama- ja teollisuusalueen 
välinen kallioleikkaus sijoittuu maanpään kalliolain korkeimpaan kohtaan, minkä 
vuoksi näkymiä satama- ja teollisuusalueelle avautuu ainoastaan tarkastelualueen 
reunalta. Merenrantaan sijoittuva kapea metsäkieleke estää satama- ja teollisuusalu-
een näkymistä tarkastelualueen rantavyöhykkeelle. 
 

 
Viistokuva Maanpään rantavyöhykkeeltä 
 

1.1.3 Luonnonympäristö 
 

Alue sijoittuu meren rannalle ja alueella on runsaasti metsiä, jokunen peltolohko, joi-
takin asuinrakennuksia sekä jätevedenpuhdistamo. 
 
Alueella on runsaasti näyttäviä ja iäkkäitä kalliomänniköitä, joista yksi on jouto- ja ki-
tumaihin luettava metsälakikohde. Muut alueen metsät ovat talouskäytössä olevia 
mustikkatyypin tuoreita ja puolukkatyypin kuivahkoja kankaita. Myös kanervatyypin 
kuivia kankaita on alueella. Suoalueita on erittäin niukasti, eikä vesistöjä ole meren-
rantoja lukuun ottamatta. 
 
Alueella on tehty useita luontoselvityksiä liittyen mm. sataman laajennussuunnitelmiin 
ja erilaisiin liikenneyhteystarpeisiin. 
 
Alueella tehtiin luontoselvitys syksyllä 2014 ja raporttiin koottiin myös alueella aikai-
semmin tehtyjen luontoselvitysten tulokset, jotta voitiin arvioida mahdolliset lisäselvi-
tystarpeet. Yhteysviranomaisen kanssa käydyn palaverin (Varsinais-Suomen ELY-
keskus 4.2.2015) perusteella todettiin, että luontoselvityksiä täydennetään vielä ke-
vättalvella ja keväällä 2015 liito-oravien sekä vesilinnuston osalta. 
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Vesilinnustoselvityksen yhteydessä tehtiin vielä alkukesällä 2015 kehrääjäselvitys. 
 
Luontoselvitykset 2014 ja 2015: 

• Ahlman, S & Tuominen, H. 2014: Rauman Maanpään luontoselvitys 2014. 
Ahlman Group Oy 

 
• Ahlman, S. 2015: Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015. Ahlman Group 

Oy 
 

• Ahlman, S. 2015: Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 
2015. Ahlman Group Oy 

 
Liito-oravat 
Maastotöiden aikana tutkittiin syksyllä 2014 liito-oraville soveliaiksi arvioidut alueet 
sekä vuonna 2009 reviiriksi rajattu metsäkuvio. Kevään 2015 inventointien aikana 
Maanpään länsiosasta ei kuitenkaan löydetty viitteitä lajin esiintymisestä. Vuonna 
2009 (Faunatica 2009) tehty reviirirajaus on hyvin todennäköisesti ollut virheellinen, 
sillä alue on suurelta osin karua ja mäntyvaltaista kangasmetsää, jollaisessa liito-
oravat eivät asu koskaan. Puhdistamon eteläpuolelta sen sijaan varmistettiin asuttu 
reviiri, josta löydettiin papanoita 14 puun tyveltä. Reviiri on varsin pienialainen ja sen 
koillis- ja itäpuolelle suositetaan jätettävän puustoinen kulkureitti, joka soveltuu myös 
lajin elinpiiriksi. 
 
Kevään 2015 maastoinventointien perusteella Maanpään länsiosan maankäytölle ei 
ole esteitä, mutta puhdistamon eteläpuolen reviiri tulee säästää. Lisäksi koillis- ja itä-
puolen puustoinen kulkuyhteys muille alueille suositetaan säilytettävän ennallaan. 
 

 
Liito-oravan reviiri (punainen) sekä lajille suositeltava ekologinen käytävä, 
joka soveltuu myös elinympäristöksi (vihreä). 
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Linnusto 
Vuonna 2008 Maanpään länsiosan kartoitusalueella pesi 31 lajia ja yhteensä 82 pa-
ria. Runsaslukuisimmat pesijät olivat peippo (16 paria), pajulintu (13 pr) ja punarinta 
(8 pr). Pesimälajisto oli pääosin hyvin tavanomaista, eikä maa-alueilla tavattu yhtään 
huomionarvoista lajia. Sen sijaan tukkasotka lukeutuu valtakunnallisessa uhanalai-
suusluokituksessa vaarantuneeksi (VU) sekä tukkakoskelo, isokoskelo ja rantasipi 
silmälläpidettäviksi (NT). Suomen erityisvastuulajeihin lukeutuu koskeloiden lisäksi 
myös telkkä.  
Vuoden 2008 (Enviro 2008a) tutkimusalue käsittää vain noin kolmanneksen vuoden 
2014 kaava-alueesta, mutta Maanpään itäosa on elinympäristöjen osalta hyvin vaa-
timaton, eikä uhanalaisten tai erityisesti huomionarvoisten lajien esiintyminen ole to-
dennäköistä. Sen sijaan rantavyöhykkeiltä tulisi tehdä koko alueen kattavat vesilintu-
laskennat huhtikuun lopun ja toukokuun lopun välisenä aikana, mikäli kaavoituksessa 
suunnitellaan maankäyttöä rannoille. Lisäselvitysten tarve tulee kuitenkin arvioida lo-
pullisesti yhteysviranomaisen toimesta.  
 
Lepakot 
Maanpään vuoden 2008 kartoitusalueella havaittiin yhteensä yhdeksän lepakkoyksi-
löä, joista kolme kesäkuussa, kaksi heinäkuussa ja neljä elokuussa. Havainnot koski-
vat lähinnä pohjanlepakoita, mutta myös yksi isoviiksi-/viiksisiippa sekä yksi määrit-
tämätön siippa havaittiin.  
Maastotöiden perusteella alueella ei todennäköisesti ole lisääntymisyhdyskuntaa, 
jonka lepakot käyttäisivät Maanpään länsiosaa saalistukseen (Enviro 2008b). Maan-
pään itäosan metsien luonteen ja ikärakenteen vuoksi kartoittamaton osa ei todennä-
köisesti ole merkittävää lepakkoaluetta. Tutkimusalueen eteläosan rantavyöhykkeet 
suositetaan kuitenkin inventoitavan kesä-, heinä- ja elokuussa, mikäli kaavoituksessa 
suunnitellaan maankäyttöä rannoille. Lisäselvitysten tarve tulee kuitenkin arvioida lo-
pullisesti yhteysviranomaisen toimesta.  
 
Kasvillisuus 
Tutkimusalueelta rajattiin yhteensä kuusi arvokasta kasvillisuuskuviota, joista kaksi 
lukeutuu metsälain piiriin. Näiden lisäksi neljä kohdetta suositetaan säilytettävän 
mahdollisuuksien mukaan. Kaikista huomionarvoisista alueista neljä koskee kallio-
muodostumia, yksi pientä isovarpurämettä ja yksi kulttuurivaikutteista niemeä, jossa 
kasvaa hyvin järeitä ja iäkkäitä mäntyjä.  Maanpään länsiosasta on tehty kasvillisuus-
selvitys vuonna 2007 (Enviro 2007), mutta erityisiä luontoarvoja ei tuolloin löydetty.  
Maastotöiden yhteydessä havaittiin yhteensä 191 eri putkilokasvia, joiden joukossa ei 
ollut yhtään uhanalaista tai EU:n luontodirektiivin mukaista lajia. Lajimäärä on kuiten-
kin tutkimusalueella todellisuudessa isompi, sillä myöhäisen toimeksiannon vuoksi 
kaikkia lajeja ei ollut mahdollista löytää. Tarkentavien selvitysten tekeminen lajiston 
selvittämiseksi ei ole kuitenkaan tarpeellista kaavan laatimista varten.  
 
Vesilinnusto 
Maanpään länsiosassa pesii hyvin tyypillistä rannikkovyöhykkeiden lajistoa, eivätkä 
tiheydet ole merkittäviä. Sen sijaan Mudaistenperällä aallonmurtajan eteläpuolella 
oleva saareke on linnustollisesti arvokas kohde, sillä siellä pesii kymmenen paria tuk-
kasotkia sekä vähintään 12 paria kala-/lapintiiroja, 21 paria naurulokkeja sekä puna-
jalkaviklo. Kaikki ovat huomionarvoisia lajeja, joten saareke suositetaan säilytettävän 
ennallaan kaikissa maankäyttösuunnitelmissa siten, että alueelle ei suunnitella pesi-
mistä häiritsevää toimintaa. Lisäksi Mudaistenperän pohjukkaa voidaan pitää linnus-
tollisesti arvokkaana alueena, sillä siellä pesii kaksi tukkasotka- ja mustakurkku-
uikkuparia sekä muun muassa nokikana, silkkiuikku ja muuta vaateliasta kosteikkola-
jistoa. Alueelle ei suositeta kaavoitettavan lisää ranta-asutusta. Muilta osin Maanpään 
alueelle ei voida esittää erityisiä maankäyttösuosituksia.  
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Kehrääjä 
Kahden yön aikana ei tehty lainkaan kehrääjähavaintoa, mutta laji saattaa silti esiin-
tyä alueella. Se on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, koska havaintoa ei tehty ja li-
säksi läheiset teollisuuslaitokset aiheuttavat häiriöääniä melko voimakkaasti. Melu 
saattaa vaikuttaa kehrääjän reviirivalintaan. Selvityksen perusteella ei voida antaa 
erityisiä maankäyttösuosituksia.  
 

 
Maanpään tutkimusalueen arvokkaat kasvillisuuskohteet. Punaiset alueet ku-
vaavat metsälakikohteita ja siniset muuten arvokkaita luontotyyppejä  
 

 

1.1.4 Rakennettu ympäristö ja muinaisjäännökset 
 

Alueella inventoitiin esihistoriallisen ja historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä 
syksyllä 2014 (Tiina Vasko, Satakunnan Museo: Maanpää Asemakaava-alueen ar-
keologinen inventointi 2014).  Alueelta ei tunnettu entuudestaan kiinteitä muinais-
jäännöksiä eikä niitä inventoinnissakaan löydetty. 
 
Laituritien varrella on 1940- ja 1950 –luvuilla rakennettuja asuinrakennuksia. Alueella 
on oma, 1950-luvun tyyppitaloista koostuva yhtenäinen rakennuskantansa. 
 
Alueella on tehty rakennusinventointi Rauman sataman laajennussuunnitelmiin liitty-
en vuonna 2008.  
 
Selvityksen mukaan kaava-alueen asuinrakennukset ovat kaikki arvokkaita, lievem-
min suojeltavia, arvoluokka B, yksittäiskohteita. Näissä kohteissa tulee säilyttää piha-
piiri, ei niinkään yksittäisiä rakennuksia.  
 

Lähtelä 1:51 
Tilalla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa, sillä rakennukset 
ovat alkuperäisessä asussaan, ja tila sijaitsee maisemallisesti näkyvällä 

11  



 

paikalla. Se on myös osa Maanpään 1950-luvulla valmistunutta, yhte-
näistä tyyppitaloaluetta 
 
Ojala 1:253 
Tilalla on sosiaalihistoriallista, rakennushistoriallista ja maisemallista ar-
voa. Historiallista arvoa sillä on varhaisemman menneisyytensä takia, ja 
rakennushistoriallista ja maisemallista 1950-luvun rakennuskantansa 
takia. Tila on nykyisellään osa Maanpään 1950-luvun yhtenäistä tyyppi-
taloaluetta, vaikka päärakennus onkin täysin muutettu. 
 
Kesäranta 1:50 
Tilalla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa, sillä se on osa 
Maanpään 1950-luvulla valmistunutta, yhtenäistä tyyppitaloaluetta, 
vaikka päärakennus onkin valmistunut alun perin kesäasunnoksi. 
 
Suomimäki 1:57 
1950-luvulla valmistunut tyyppitalo, joka sijaitsee maisemallisesti näky-
vällä paikalla. Rakennusta on laajennettu, ja se on 1990-2000-luvun 
asussa. 
 
Soukisto 1:252 
Tilalla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa, sillä rakennukset 
ovat alkuperäisessä asussaan ja tila sijaitsee maisemallisesti näkyvällä 
paikalla. Se on myös osa Maanpään 1950-luvulla valmistunutta, yhte-
näistä tyyppitaloaluetta. 

 
Alueella sijaitsee myös Maanpään jätevedenpuhdistamon rakennus. 
 
Tekninen huolto 
Mudaistentietä pitkin on myös kulkuyhteys eteläpuolen mökkialueille sekä useille 
asuinrakennuspaikoille. 
 
Laituritien päässä on venevalkama. 
 
Maanpääntie palvelee teollisuusalueen eteläistä osaa sekä jätevedenpuhdistamoa. 
 
Maanpään alueen poikki kulkee myös Maanpään jätevedenpuhdistamon purkutunneli 
puhdistettujen jätevesien mereen johtamista varten.  
 
Alueen itäosassa Mudaistentien eteläpuolella kulkee vesijohto ja paineviemäri. 
 
Laituritien varren kiinteistöt kuuluvat vesijohtoverkoston piiriin.  
  
 
 

1.1.5 Ympäristöhäiriöt 
 
Kaava-alueella sijaitsevan jätevedenpuhdistamon ympäristöhäiriöt tulee huomioida.  
 
Alueen pohjoispuolella sijaitsee merkittävä puujalostusteollisuuden alue: paperi-, sel-
lu- sekä mäntyöljytehdas. Tehtaiden aiheuttamat ympäristöhäiriöt sekä myös liiken-
teen aiheuttamat ympäristöhäiriöt ovat merkittävät ja niitä säädellään mm. ympäristö-
luvituksen kautta.  
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Mahdollisen uuden toiminnan ympäristöhäiriöitä selvitetään asemakaavavaiheessa 
pääasiassa melun (tehdasmelu ja liikennemelu) sekä maiseman suhteen. 
 
Koko teollisuusalueen ja yleisten teiden aiheuttamaa melua on arvioitu vuonna 2011 
tehdyssä meluselvityksessä (Ympäristömeluselvitys yhteismelu Promethor 2011). 
Selvityksen mukaan teollisuusalueen etelä- ja lounaispuolella merkittävin melunai-
heuttaja on Oy Metsä-Botnia Ab:n sellutehdas.  Forchem Oy:n mäntyöljytislaamolla ei 
ole oleellista merkitystä tarkasteltavan alueen keskiäänitasoihin. 
 
Nykyisen teollisuuden melu on yöaikaan Mudaistenperän loma-asutusalueella noin 
45dB.  
 
 
 
 

 
Valokuva kaava-alueelta teollisuusalueelle. 
 

 

13  



 

 

1.2  Suunnittelutilanne 
 

1.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000, ja pää-
tös tuli lainvoimaiseksi 26.11.2001. Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voi-
maan 1.3.2009. 
 

1.2.2 Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o 
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja raken-
nuslain 210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakun-
takaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 
2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan 
kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallin-
to-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. 
 

 
Ote maakuntakaavasta.  
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KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT: 
Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen 
kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai 
muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Mer-
kinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.  
Suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään 
eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä 
turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudel-
lisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä 
edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset koh-
teiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuu-
riympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä 
koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tu-
lisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla. 
 
Suunnittelualue sijoittuu myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv3). Merkinnäl-
lä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin koh-
distuu luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnon-
suojelun kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita.  
Suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnitte-
lussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden 
kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yh-
teensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkei-
noihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen ve-
tovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja 
niiden ominaispiirteiden säilyttäminen. 
 
Satamatoimintojen  kehittämisen kohdealue –merkinnällä (ls) osoitetaan niiden 
kauppasatamien lähialue, johon kohdistuu satamatoimintojen alueiden käyttöön liitty-
viä laajennus ja kehittämistarpeita. 
Suunnittelumääräys: Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee turvata pitkän aikavälin sa-
tamatoimintojen kehittämisedellytykset ja aluevaraukset. Satamatoimintojen suunnit-
telussa on otettava huomioon vaikutukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen, 
yleiseen virkistykseen, linnustoon, muuhun eläimistöön sekä vedenalaiseen luontoon 
ja vedenalaiseen kulttuuriperintöön. Aluetta suunniteltaessa tulee Liikennevirastolle, 
satamatoiminnasta vastaavalle taholle ja museoviranomaiselle varata mahdollisuus 
lausunnon antamiseen. 
 
 
Tieliikenteen yhteystarve -merkinnällä osoitetaan tieverkon kehittämisen kannalta 
tärkeät yhteystarpeet. 
Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava tieliikenteen yhteystar-
peen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on tieverkon yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tarkoituksen-
mukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot. 
 
 
Rautatieliikenteen yhteystarve -merkinnällä osoitetaan rataverkon kehittämisen 
kannalta tärkeät yhteystarpeet. 
Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava rautatieliikenteen yh-
teystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on rataverkon 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tarkoi-
tuksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot. 
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Siirtoviemärin yhteystarve –merkinnällä (j) osoitetaan vesihuollon kehittämisen 
kannalta tärkeät siirtoviemäreiden yhteystarpeet. 
Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava siirtoviemärin yhteys-
tarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on siirtoviemäriver-
kon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tar-
koituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot. 
 
 
ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUKSIA ILMAISEVAT MERKINNÄT: 
Suojavyöhyke –merkinnällä (sv1) osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on lähei-
sen alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen 
vuoksi rajoitettava. Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai va-
rastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). 
Suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista lai-
toksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta 
ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunni-
teltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pe-
lastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata 
 
ALUEVARAUS JA KOHDEMERKINNÄT: 
Teollisuus- ja varastotoimintojen alue T1 – merkinnällä osoitetaan merkittävät teol-
lisuus- ja varastoalueet, joille saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai va-
rastoivia laitoksia, ja joita koskee EU-direktiivi 96/82/EY vaarallisten aineiden aiheut-
tamien suuronnettomuusriskien torjunnasta (SEVESO II- direktiivi). 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevis-
ta laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuk-
sesta lähiympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat ris-
kit. Alueen suunnittelussa tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Tur-
vatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

16  



 

 

1.2.3 Yleiskaava 
  

 
Rauman yleiskaava 
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rauman yleiskaava, hyväksytty 
25.8.2003, on oikeusvaikutukseton yleiskaava. Siinä nykyinen teollisuusalue on osoi-
tettu Teollisuus- ja varastoalueeksi (T), jätevedenpuhdistamon alue Erityisalueeksi 
(E) ja maanpään alue on osoitettu virkistysalueeksi (V). Meren rantaan johtaa myös 
viheryhteystarvemerkintä. 
 
 

1.2.4 Vireillä olevat yleiskaavat 
 
 
Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Rauman kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kokouksessaan 26.11.2012 133§  Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi pe-
rustaksi jatkettaessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen. 
 
Yleiskaavan Visio 2025:ssa suunnittelualue kuuluu sataman laajennusalueeseen ja 
alueen poikki kulkee itälänsi suunnassa tieyhteys Järviluotoon. Alue on myös osa laa-
jempaa virkistysaluekokonaisuutta (V). Alueelle on Visio 2025 mukaan tarkoitus laatia 
osayleiskaava. 
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Yleiskaava Visio 2025 
Kaava-alueella punainen katkoviiva rajaa sataman laajennusalueen ja musta yhtenäinen viiva 
osoittaa uuden tieyhteyden Järviluotoon. Ratayhteys Järviluodon satamalaajennuksen alueelle on 
osoitettu nykyisen ratapihan kautta, pohjoista reittiä. 

 
Yleiskaava Visio 2025 kaavaratkaisu perustuu satamalaajennuksen osalta Rauman 
kaupunginvaltuuston päätökseen 18.6.2012 85§: 

− kaikkien selvitettyjen vaihtoehtojen – Saukot, Ruuhiluoto, Järviluoto ja 
Hansklopp – toteuttaminen on selvityksessä käytettävissä olleiden tie-
tojen perusteella mahdollista 

− kaikkien näiden kustannukset ovat vaiheittainkin toteutettuina erittäin 
merkittäviä, joten ensisijaisesti tulee eri toimenpitein pyrkiä kasvatta-
maan nykyisen sataman ml Ulko-Petäjäs, kapasiteettia ja tehokkuutta. 
Tästä tulee tehdä kehittämissuunnitelma, jonka osana tulee arvioida 
liikennemäärän kasvun vaikutuksia muuhun kaupunkirakenteeseen 

− Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen ny-
kyiseen ratalinjaukseen. 
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1.2.5 Asemakaava 
 
Alue on pääosin asemakaavoittamatonta.  

 
Kaavahakemistokartta suunnittelualueelta 
 
Maanpääntien eteläpuolella, jätevedenpuhdistamon ympäristössä on 26.8.1983 vah-
vistettu asemakaava AK433. 
Asemakaavassa alue on osoitettu Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten alueeksi ET-1. Viemärilietteen multausalueelle saa rakentaa viemäri-
veden puhdistamon sekä jätehuoltoa palvelevia laitteita ja rakennuksia.  
Jätevedenpuhdistamon etelä- ja pohjoispuolella on myös suojaviheraluetta (EV). 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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1.2.6 Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, 
voimaantulopäivä oli 3.4.2009. 
 

1.3  Pohjakartta 
 

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun suosituk-
sen JHS 185 2.5.2014 vaatimukset. 

 

1.4  Maanomistus 
 

 
Ote maanomistuskartasta. Harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa.  
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2. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteet 
 

2.1 Yleiset tavoitteet 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö siten, että teolli-
suusalueen laajentuminen ja tulevaisuuden elinkeinopoliittiset ratkaisut ovat mah-
dollisia. Tavoitteena on myös turvata nykyisten asuinrakennuspaikkojen olemassa-
olo, ranta-alueen luonto- ja maisema-arvot mahdollisuuksien mukaan sekä virkis-
tysyhteydet.  

 

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista johdetut tavoitteet 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat pääasiassa maakunnallista tasoa 
laajemman merkittävyyden omaavia asioita. Tavoitteet tulevat huomioiduksi pää-
asiassa maakuntakaavan kautta. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seu-
raaviin kokonaisuuksiin:  
- Toimiva aluerakenne  
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
- Helsingin seudun erityiskysymykset  
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.  
 
Tämän kaavahankkeen tavoitteet liittyvät lähinnä toimivaan aluerakenteeseen, 
eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun, kulttuuri- ja luon-
nonperintöön ja virkistyskäyttöön sekä toimiviin yhteysverkostoihin. 

 
 
Maakuntakaavasta johdetut tavoitteet 
 
Maakuntakaavassa alueen pohjoisosa on teollisuusaluetta ja alueelle kohdistuu usei-
ta kehittämisperiaatemerkintöjä. 
 
Maakuntakaavassa esitetyt kehittämisperiaatemerkinnät Maanpään alueella liittyvät 
pääasiassa Rauman sataman laajenemissuunnitelmiin.  
 
Maakuntakaavaa valmisteltaessa ei Rauman sataman laajennussuunnasta ollut vielä 
ratkaisua. Maakuntakaavassa osoitetut yhteystarpeet perustuivat satamalaajennuk-
sen eteläisiin vaihtoehtoihin ja erityisesti Hansklopp-vaihtoehtoon. Rauman kaupun-
ginvaltuuston periaatepäätös sataman laajenemisalueesta tehtiin kesällä 2012 
(18.6.2012 85§). Päätöksen mukaan Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 
Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalinjaukseen.  
 
Yhteystarpeet ovat tarkentuneet Järviluodon satamalaajennusratkaisun myötä myös 
yleiskaavatyössä. Kaupunginvaltuuston 26.11.2012 jatkotyön perustaksi hyväksy-
mässä Yleiskaava Visio2025 –kartassa liikenne Järviluodon satamalaajennusalueelle 

21  



 

on ohjattu valtatie 8 eteläisen eritasoliittymän ja Maanpään alueen kautta. Maanpään 
alueen asemakaava-alueella liikenneyhteys on osoitettu ohjeellisena katuvarauksena.  
 
Maanpään alueen asemakaavassa ei estetä kehäväylän toteutumismahdollisuuksia, 
vaan asemakaavassa osoitettu ohjeellinen liikenneyhteys tarkentaa maakuntakaa-
vassa osoitettua yhteystarvetta. 
 
Maakuntakaavassa esitetty rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä perustuu myös sa-
tamalaajennussuunnitelmiin. Rauman kaupunginvaltuuston periaatepäätös sataman 
laajenemisalueesta tehtiin kesällä 2012 (18.6.2012 85§). Päätöksen mukaan Satama 
2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalinjauk-
seen. Päätöksen perusteella tarvetta eteläiselle ratayhteydelle ei siis enää ole ja ra-
tayhteyttä ei esitetä myöskään Yleiskaavan Visio 2025:ssä. Yleiskaavassa rautatien 
osalta turvaudutaan nykyiseen ratapihaan sekä koillisen teollisuusalueen ratapihava-
raukseen.  Tämän vuoksi kyseistä ratavarausta ei ole tarkoituksenmukaista esittää 
myöskään Maanpään alueen asemakaavassa. 
 
Siirtoviemärin yhteystarve ei ole ajankohtainen ja siitä ei ole olemassa suunnitelmia 
tai sijaintia. Mikäli siirtoviemäri tulee ajankohtaiseksi tulevaisuudessa, se on mahdol-
lista sijoittaa asemakaavan osoittamalle katualueelle. 
 
Matkailun kehittämisvyöhyke-merkintä koskee koko Satakunnan rannikkovyöhykettä 
ja se tuleekin ottaa huomioon ulkoilu- ja virkistyskäytön kehittämisenä sekä reitistöjen 
ja verkostojen kehittämisenä. 
 
Suojavyöhyke-merkintä edellyttää huomioimaan laitoksista tai vaarallisten kemikaali-
en valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta alueelle sijoittuville toiminnoille ai-
heutuvat riskit. 
 
 
Yleiskaavasta johdetut tavoitteet 
 
Yleiskaava on oikeusvaikutukseton ja vuodelta 2003. Rauman yleiskaavalliset tavoit-
teet onkin käsitelty ja päivitetty tekeillä olevassa yleiskaavassa Visio 2025. 
 
 
Vireillä olevasta Rauman yleiskaavatyöstä 2025 johdetut tavoitteet  
 
Vuonna 2012 hyväksytty Yleiskaava Visio 2025 on perusteena asemakaavan laadin-
nalle ja se asettaa tavoitteet alueen maankäytölle. 
 
Tavoitteena on osoittaa satamalaajennukselle varattu alue: satama ja sen lisäarvo-
alueet, eli satamaan liittyvät teollisuus- ja varastoalueet, Visio 2025 mukaisesti sata-
ma- ja/tai teollisuuskäyttöön. Myös yleiskaavassa osoitettu tieyhteys tulevaisuuden 
Järviluodon satama-alueelle tulee turvata asemakaavassa.  
 
Yleiskaavatyössä suunniteltu liikenneverkko on esitetty oheisessa kartassa. Nykyinen 
satamaliikenne perustuu valtatie 12 satamayhteyteen ja suunnitellun Järviluodon sa-
tamalaajennuksen liikenne taas valtatie 8 eteläisen eritasoliittymän kautta johdettuun 
Maanpään alueen kautta kulkevaan yhteyteen. 
 
Yleiskaavan rataverkko perustuu nykyiseen ratapihaan ja rataverkkoon. Satamalaa-
jennusratkaisun edellyttämät ratapihajärjestelyt ja raideyhteydet hoidetaan siis nykyi-
sen ratapihan kautta. 
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Yleiskaava 2025 –alustava luonnos: Liikenneverkko teemakartta 
 
Virkistysalueen rajaus tarkentuu asemakaavassa, mutta tavoitteena on säilyttää vi-
heryhteys Maanpäänniemen länsiosan ranta-alueelle sekä turvata ranta-alueen vir-
kistyskäyttö. 
 
Yleiskaavassa osayleiskaavoitettavaksi osoitettu alue on tarpeen ottaa kaavoituksen 
piiriin ja Maanpäässä, missä alue rajoittuu asemakaava-alueeseen, tavoitteena on 
laatia alueelle asemakaava. 
 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö siten, että teollisuus-
alueen laajentuminen ja tulevaisuuden elinkeinopoliittiset ratkaisut ovat mahdollisia. 
Tavoitteena on myös turvata nykyisten asuinrakennuspaikkojen olemassaolo, ranta-
alueen luonto- ja maisema-arvot mahdollisuuksien mukaan sekä virkistysyhteydet.  

2.3 Luonnosvaiheen tavoitteet 
 

Luonnosvaihtoehdot perustuvat yleiskaavatyöhön ja yleiskaavalliseen tarkasteluun, 
Yleiskaava Visio 2025 ja sen pohjalta tehtyihin tarkennuksiin ja selvityksiin, joiden 
pohjalta tehdään Yleiskaava 2025 luonnos. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu sa-
taman laajenemisalue, ns. sataman lisäarvoalue, joka sisältää satamatoimintoja sekä 
teollisuus-, varastointi- ja logistisia toimintoja sekä liikenteen satamayhteys.  
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Yleiskaavaa on tarkennettu strategisen vaiheen jälkeen mm. liikenneselvityksillä, 
joissa on etsitty satamayhteydelle sopivaa sijaintia. Myös satamalaajennukselle va-
rattua aluetta on tarkistettu siten, että teollisuuden ja asutuksen välinen vyöhyke on 
osoitettu mahdollisimman suureksi. Myös virkistysyhteys, vapaa ranta-alue sekä toi-
minnallisesti ja maisemallisesti tarkoituksenmukainen virkistysalue halutaan turvata. 

2.4 Ehdotusvaiheen tavoitteet 
 
Ehdotusvaiheessa tavoitteet ovat tarkentuneet lausuntojen ja saatujen mielipiteiden 
perusteella siten, että alueelle osoitetun virkistysalueen osuus olisi mahdollisimman 
suuri. Samalla kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevai-
suuden biotalouden hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- 
ja varastorakennusten korttelialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teol-
lisuuden käyttöön. Teollisuusalueelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökul-
masta aluevarauksen tulee olla riittävä. Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalu-
een yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infrastruktuuriverkoston piiriin on tarkoituk-
senmukaista. 
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
 
 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
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. 
 
 

3.2 Suunnittelun vaiheet 
 

3.2.1 Aloitus 
Rauman kaupungin Elinkeino- ja suunnittelupalvelut esitti asemakaavan laatimista 
Maanpäänniemen alueelle 4.9.2014 päivätyllä kirjeellä.  
 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti 9.9.2014 (KVJ 100 §), että 
Maanpäänniemen alueen asemakaavoitukseen ryhdytään. 
 
Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille Kaavoituskatsaus 2015 yhteydessä 
14.1.2015. Kaavoituskatsaus jaettiin jokaiseen talouteen.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 28.1.2015 ja se kuulutettiin 5.2.2015. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin viranomaisille sekä alueen maanomis-
tajille ja naapureille 3.2.2015. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 28.1.2015 ja se kuulutettiin 5.2.2015. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.2. – 6.3.2015 välisen ajan. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 20 mielipidettä. Näistä yksi oli nettiadressi 
ja yksi yhteismielipide.  
 
Asemakaavamuutostyötä tukevia selvityksiä tehtiin talvella 2014-2015 sekä keväällä 
2015. 
 
 

3.2.2 Asemakaavaluonnos 
Kaavoitusjaosto hyväksyi kokouksessaan 9.3.2015 (23§) kaavaluonnoksen.  
 
Maanpään alueen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta pyydettiin seuraavat 
lausunnot 30.4.2015 mennessä: Tekninen lautakunta, Ympäristölautakunta, Kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta, Terveydensuojeluviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-
keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Rauman Energia Oy ja DNA Oy. 
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Luonnos 
Asemakaavaluonnoksessa Maanpään pohjoispuolella oleva teollisuus-
alue laajenee Maanpään alueelle siten, että teollisuusalue ulottuu Yleis-
kaava Visio 2025 kartassa osoitetun satamalaajennusvarauksen alueel-
le. Maanpään alueen pohjoisosa on osoitettu teollisuusalueeksi (T).  
 
Luonnosvaiheessa oli esillä kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 Maan-
pään jätevedenpuhdistamon eteläpuoleinen alue on osoitettu teollisuus-
käyttöön (TY) ja vaihtoehdossa 2 suojaviheralueeksi (EV).  
 
Mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavalle satamalaajennukselle ja sii-
hen liittyvälle tieyhteydelle oli luonnoksessa osoitettu suojaviheraluetta 
(EV) teollisuusalueen eteläreunaan ja vaihtoehdossa 2 siis myös jäte-
vedenpuhdistamon eteläpuolelle 
 
Maanpään alueen rantavyöhyke oli luonnoksessa osoitettu virkistysalu-
eeksi ja suojaviheralueeksi. Suojaviheralueella oli varaus tulevaisuuden 
satamalaajennussuunnitelman mukaiselle tieyhteydelle Järviluodon sa-
tamaan. Virkistysaluetta kaavaluonnoksessa oli osoitettu yhteensä 27.9 
ha, joka sijoittui asutuksen ja teollisuuden väliin sekä rantavyöhykkeelle. 
 
Alueen nykyiset rakennuspaikat oli luonnoksessa osoitettu erillispienta-
lojen korttelialueeksi.  
 
Luonnoksessa Mudaistentien itäpää oli linjattu uudelleen ja muutettu 
pääosin kaduksi. Ajoyhteyksiä pitkin oli järjestetty pääsy Maanpään kär-
jen venelaitureille, lähialueen kesäasunnoille ja läheisille asuinraken-
nuksille. 

 
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 12.3. - 15.4.2015 välisen ajan. Nähtä-
villä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin 20 mielipidettä, joista yksi oli nettiadressi 
ja kaksi yhteismielipidettä. Mielipiteiden yhteenveto sekä vastineet ovat liitteenä. 
 
Maanpään alueen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta saatiin seuraavat 
lausunnot: Tekninen lautakunta, Ympäristölautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta, Terveydensuojeluviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sa-
takuntaliitto, Satakunnan Museo, Rauman Energia Oy ja DNA Oy. Lausunnot, lau-
suntojen yhteenveto sekä vastineet ovat liitteenä. Lisäksi saatiin pelastusviranomai-
sen kommentti. 
 
Kaavoitusjaosto hyväksyi vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin kokouksessaan 
16.6.2015 (90§). Lausunnot ja vastineet ovat liitteenä. 

 

3.2.3 Asemakaavaehdotus 
 
Kaavoitusjaosto päätti 16.6.2015 (90§) kokouksessaan asemakaavaehdotuksen näh-
täville asettamisesta. 
 
Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin Satakuntaliiton, Satakunnan Museon ja Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen lausunnot. Lausunnot sekä vastineet ovat liitteenä. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 25.6. – 20.8.2015. 
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Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksesta saatiin sen 
nähtävilläoloaikana yhteensä 6 muistutusta. Näistä yksi oli yhteismuistutus, jonka oli 
allekirjoittanut yhteensä 117 henkilöä. Muistutukset, yhteenveto ja vastineet ovat liit-
teenä. 
 
Kaavoitusjaosto esitti __.__.2015 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 
Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavamuutoksen __.__.2015. 
 

3.2.4 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö 
 
Kaava kuulutettiin vireille 14.1.2015 Kaavoituskatsaus 2015 yhteydessä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 28.1.2015 ja se kuulutettiin 5.2.2015. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin viranomaisille 3.2.2015. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin alueen maanomistajille ja naapureille 
3.2.2015. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.2. – 6.3.2015 välisen ajan. 
 
Kaavahanketta käsiteltiin useita kertoja lehdistössä helmikuussa 2015 (mm. Länsi-
Suomi 12.2.2015 ja Raumalainen.fi 25.2.2015) 

 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 12.3. - 15.4.2015 välisen ajan. Nähtävillä olon aikana 
kaavaluonnoksesta jätettiin 20 mielipidettä, joista yksi oli nettiadressi ja kaksi yhteis-
mielipidettä. 
 
Kaavaluonnosta ja kaavaehdotusta on valmisteltu yhteistyössä kunnallistekniikan 
suunnittelun ja kiinteistö- ja mittaustoimen kanssa. 
 
Maanpään asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta järjestettiin viranomaisneu-
vottelut 30.3.2015 ja 28.4.2015. 
 
Asemakaavasta järjestettiin yleisötilaisuuksia 18.3. ja 6.5.2015. 
Kaava-alueen asukkaille järjestettiin asukastilaisuus to 28.5.2015 ja asukkaiden 
kanssa on keskusteltu joko henkilökohtaisesti (4.5. – 8.5.2015) tai puhelimitse.  
 
Maanpään alueen kaavaluonnoksesta pyydettiin seuraavat lausunnot 30.4.2015 
mennessä: Tekninen lautakunta, Ympäristölautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta, Terveydensuojeluviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sa-
takuntaliitto, Satakunnan Museo, Rauman Energia Oy ja DNA Oy. Lisäksi pyydettiin 
pelastusviranomaisen kommentti. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 25.6. – 20.8.2015. 
 
Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksesta saatiin sen 
nähtävilläoloaikana yhteensä 6 muistutusta. Näistä yksi oli yhteismuistutus, jonka oli 
allekirjoittanut yhteensä 117 henkilöä. Muistutukset, yhteenveto ja vastineet ovat liit-
teenä. 
 
Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin Satakuntaliiton, Satakunnan Museon ja Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen lausunnot. 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne  
 

Asemakaavassa Maanpään pohjoispuolella oleva teollisuusalue laajenee Maanpään 
alueelle siten, että teollisuusalue ulottuu Yleiskaava Visio 2025 kartassa osoitetun sa-
tamalaajennusvarauksen alueelle. Maanpään alueen pohjoisosa on siis osoitettu teol-
lisuusalueeksi (T).  
 
Mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavalle Järviluodon satamalaajennukselle johta-
valle tieyhteydelle on osoitettu ohjeellinen katuvaraus lähivirkistysalueelle, aivan teol-
lisuusalueen eteläpuolelle.  
 
Maanpään alueen rantavyöhyke on osoitettu virkistysalueeksi. Virkistysaluetta kaava-
luonnoksessa on osoitettu yhteensä 53ha, mikä sijoittuu asutuksen ja teollisuuden 
väliin sekä rantavyöhykkeelle. 
 
Alueen nykyiset rakennuspaikat on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Tarkoi-
tuksena ei ole luoda uusia rakennuspaikkoja, vaan osoittaa nykyisten rakennuspaik-
kojen sijainti. Alueen rakennukset muodostavat arvokkaan yhtenäisen kokonaisuuden 
ja ympäristö onkin säilytettävä. Ranta-alueella on huomioitava meritulvan vaara ja 
siksi rakentamisen sijoittumista on ohjattu siten, että asuinrakennukset sijoittuvat 
kauemmas ja korkeammalle meren pinnasta ja rantaviivasta. Uusia rakennuspaikkoja 
ei saa muodostaa ja kullakin tontilla sallitaan yksi asuinrakennus. Rakentamista ohja-
taan yleismääräyksellä, jonka tavoitteena on säilyttää alueen kulttuurihistoriallinen 
ympäristö. 
 
Kaavassa Mudaistentie/Laituritie on osoitettu kaduksi aina venelaitureille asti. Ajoyh-
teyksiä (Mudaistentie ja Pihakoivuntie) pitkin on järjestetty pääsy lähialueen kesä-
asunnoille ja läheisille kaava-alueen ulkopuolella sijaitseville asuinrakennuksille. 

 
Kaavassa on osoitettu korttelialueilla sijaitsevat tiedossa olevat johtorasitteet sekä 
alueet, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä: liito-oravan 
elinpiiri tai ekologinen käytävä. 
 

4.2 Aluevaraukset 
 

Maanpään alueelle on kaavassa osoitettu teollisuutta (T), yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET), lähivirkistysaluetta (VL), asuinaluetta 
(AO) sekä venevalkama (LV). 
 
Lähivirkistysalueella (VL) on indekseillä tarkennettu alueen käyttöä. VL2- alueelle on 
mahdollista sijoittaa pysäköintipaikkoja ja VL3-aluetta on mahdollista käyttää maa- ja 
metsätalouskäytössä.  

 
Maanpään alueelle on osoitettu eri alueita seuraavasti: 

Virkistysaluetta (VL, VL2)  52.9ha 
Teollisuusaluetta (T)  27.1ha 

 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) 8.7ha  
Erillispientalot (AO)  5.0ha 
Venevalkama (LV)  1.3ha 
Vesialuetta (W)  13.4ha 
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4.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 
 

 

 
 

 
Erillispientalojen korttelialue. 

 

 
 

 
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

 

 
 

 
Lähivirkistysalue. 

 

 
 

 
Lähivirkistysalue. Aluetta saa käyttää maa- ja metsätalouskäytössä 
ja siellä voidaan mm. viljellä tai suorittaa metsänhoidollisia toimenpi-
teitä, mutta alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on virkistys ja ulkoi-
lu. 

 

 
 

 
 
Venesatama/ venevalkama. 

 

 
 

 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
alue. 

 

 
 

 
Alue, jolla ympäristö säilytetään. 

 

 
 

 
Vesialue. 

 
 

 

 
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

 

 
 

 
Kaupungin- tai kunnanosan raja. 

 
 

 

 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 
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Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. 

 

 
 

 
Kaupungin- tai kunnanosan numero. 

 

 
 

 
Korttelin numero. 

 

 
 

 
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 

 

 
 

 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

 

 
 

 
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen 
osan suurimman sallitun kerrosluvun. 

 

 
 

 
Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren 
osan  rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerrok-
sessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 

 

 
 

 
Kauttaviivalla erotetaan vaihtoehtoiset määräykset, jotka osoittavat 
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa 
joko kellarikerroksessa tai ullakon tasolla käyttää kerrosalaan luetta-
vaksi tilaksi. 

 

 
 

 
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren 
osan  rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa 
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

 

 
 

 
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/ rakennuspaikan pinta-
alaan. 

 

 
 

 
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. 

 

 
 

 
Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema. 
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Rakennusala. 

 

 
 

 
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. 

 

 
 

 
Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu alueen osa. 

 

 
 

 
Merkinnällä varustetulle alueelle saa sijoittaa ulkoilu-, virkistys- sekä 
veneilytoimintaa palvelevia pysäköintipaikkoja siten, että ne eivät 
heikennä alueen maisema- tai virkistysarvoja. 

 

 
 

 
Katu. 

 

 
 

 
Ajoyhteys. 

 

 
 

 
Ohjeellinen ajoyhteys. 

 

 
 

 
Järviluodon satamalaajennukselle johtava ohjeellinen katuvaraus. 
Meluvaikutukset huomioidaan yhteyden mahdollistavassa asema-
kaavassa. 

 

 
 

 
Johtoa varten varattu alueen osa. 

 

 
 

 
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 

 

 
 

 
Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 
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Melusuojaustarve. Merkintä osoittaa, että alueella on tutkittava me-
lusuojauksen tarve ja sen perusteella tehtävä riittävät melusuojauk-
set. Alueelta lähtevä melu ei saa aiheuttaa 40 dB ylittävää meluta-
soa lähimpien loma- ja asuinrakennusten kohdalla. 

 

 
 

 
Alueen osa, jolla sijaitsee luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisen lii-
to-oravan elinpiiri. 
 
 

 

 
 

 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue, ekologi-
nen käytävä, jolla tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhte-
yksiä varten puustoinen kaista. 
 

 

 
 

 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue: linnustolli-
sesti arvokas alue. 
 

 

 
 

 
 
 
 
YLEISMÄÄRÄYKSET 
AO-alueilla, kortteleissa 493 ja 494, on yhteensä 6 tonttia. Kullakin 
tontilla saa olla yksi yksiasuntoinen asuinrakennus. uusia rakennus-
paikkoja ei saa muodostaa. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 
metrin etäisyydelle naapuritontin rajoista. 
Korttelissa 493 tulee huomioida meritulvariski. Alin mahdollinen ra-
kentamiskorkeus on +2.3 metriä keskivedenkorkeudesta. 
Kortteleissa 493 ja 494 alueen kulttuurihistoriallinen ympäristö tulee 
säilyttää. Uudisrakennukset sekä korjaus- ja muutostyöt tulee so-
peuttaa sijoituksen, mittasuhteiden, materiaalien ja värityksen osalta 
alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Yk-
sittäisen rakennuksen enimmäiskoko on 300 kerrosalaneliömetriä. 
 
Teollisuusalueella hulevedet on käsiteltävä korttelialueella ja niiden 
pääsy mereen tai virkistysalueelle on tarvittaessa voitava estää. 
Alueelle on esitettävä hulevesisuunnitelma. 
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5. Kaavan vaikutukset 
 

Kaavalla on vaikutuksia erityisesti luontoon, maisemaan, alueen virkistysarvoon ja kun-
nan elinkeinoelämään. 

 
Vaikutukset luontoon  
Luontoselvityksen mukaan kaavassa teollisuusalueeksi osoitetulla alueella sijaitsee 
metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (jouto- ja kitumaat). Arvokas alue si-
jaitsee kuitenkin sellaisessa paikassa, että sen säilyttäminen haittaisi merkittävästi käyt-
tökelpoisen teollisuusalueen muodostamista alueelle. Asemakaavassa on pyritty mah-
dollisuuksien mukaan säilyttämään rantavyöhykkeen luontoarvoja. Teollisuusalueen ta-
saaminen muuttaa ympäristön siten, että yksittäisen melko suppea-alaisen elinympäris-
tön säilyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Teollisuusalueella sijaitsee myös näyttä-
vä kallioalue (2), joka suositetaan säilytettävän mahdollisuuksien mukaan, koska alue 
on edustava ja puusto osittain erittäin iäkästä.  
 
Alueen osoittaminen teollisuusalueeksi tarkoittaa kyseisten luontoarvojen menettämistä. 
Nämä luontoarvot sijoittuvat kuitenkin siten, että esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää alueen käyttöottoa. 
 
Kevään 2015 liito-oravamaastoinventointien perusteella Maanpään länsiosan maankäy-
tölle ei ole esteitä, mutta puhdistamon eteläpuolen reviiri tulee säästää. Lisäksi koillis- ja 
itäpuolen puustoinen kulkuyhteys muille alueille suositetaan säilytettävän ennallaan. 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu luontoselvityksen perusteella liito-oravan reviiri sekä 
lajille suositeltava ekologinen käytävä, joka soveltuu myös elinympäristöksi. 
 
Luontoselvitystä täydennettiin vesilinnuston ja kehrääjän osalta keväällä 2015. Kaavas-
sa on osoitettu linnustollisesti arvokas kohde aallonmurtajan eteläpuolella. 
 
Vaikutukset maisemaan 
Maisemaselvityksen mukaan suunnitelma heikentää Maanpään alueen maisema- ja 
virkistysarvoja. Kallioalue pienenee, jolloin erityisen tärkeää on säilyttää ranta-alueen 
koskemattomuus muulta kuin virkistyskäytöltä ja suojata se lähialueiden toimintojen 
haittavaikutuksilta. Satama- ja teollisuusalueen laajennuksen toteutuessa on tärkeätä, 
että rakentamaton rantavyöhyke säilyy katkeamattomana ja mahdollisimman leveänä. 
 
Laajennuksen myötä ranta-alueelle kohdistuvia haittavaikutuksia on selvitettävä ja pyrit-
tävä minimoimaan. Virkistyskäytölle aiheutuvia haittoja voidaan lieventää rakentamalla 
meluesteitä, suunnittelemalla alueen tasaus huolellisesti sekä suunnittelemalla teolli-
suusalueen valaistus sellaiseksi, että alueelta säteilee mahdollisimman vähän hajava-
loa. 
 
Meren suunnasta maisemallista merkitystä on erityisesti rantavyöhykkeellä. Kaava-
alueella rantavyöhyke säilyy virkistyskäytössä. Mikäli tulevaisuudessa päädytään toteut-
tamaan Järviluodon satamalaajennusta, maisema muuttuu merkittävästi sekä Maan-
pään alueella että etenkin alueen pohjoispuolella Järviluodossa. 
 
Nykyisen teollisuuden suuntaan iso merkitys on kaava-alueen ulkopuolella, sen poh-
joispuolella sijaitsevalla metsäisellä aallonmurtajalla, joka peittää hyvin olemassa ole-
van tehdasnäkymän. 
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Mereltä näkyvään maisemaan vaikuttavat myös teollisuusalueen tasaus sekä rakennus-
ten ja laitteiden korkeus. Teollisuusalue tasataan nykyisen teollisuusalueen korkeuteen 
ja rakennusten ja laitteiden korkeus on rajattu enintään +40m. Tontin tasaus ja siihen 
liittyvä kallioleikkaus suojaavat näkymiä sekä etelästä että mereltä. Rantavyöhyke ja 
puusto peittävät osan teollisuusalueesta, mutta korkeimmat rakenteet näkyvät silhuetis-
sa. 
 
Vaikutukset virkistysarvoihin 
Maanpään alueen vapaan virkistysalueen pieneneminen vaikuttaa alueen virkistysar-
voon. Merkittävää on kuitenkin se, että rantavyöhyke osoitetaan virkistysalueeksi, se 
säilyy luonnontilaisena ja virkistyskäytössä ja alue kytketään entistä paremmin kaupun-
gin muihin virkistysalueisiin. 
 
Rauman kaupungin viher- ja virkistysverkkoa on selvitetty yleiskaavatyön yhteydessä: 
Rauman keskusta-alueiden viherverkoston kehittämissuunnitelma, WSP Finland Oy 
2013. Selvityksessä arvioitiin nykyistä viherverkostoa, viheralueiden riittävyyttä sekä 
saavutettavuutta ja monipuolisuutta. Raumalla on osoitettu eri kaava-vaiheissa riittäväs-
ti ja kattavasti viheralueita koko keskustan alueella. Viheralueiden määrä ei kuitenkaan 
kerro koko totuutta ja niiden määrään ja verkostolliseen sijaintiin on kiinnitettävä suun-
nittelutyössä erityistä huomiota. 
 
Raumalla on osoitettu eri kaava-vaiheissa riittävästi ja kattavasti viheralueita koko kes-
kustan alueella. Rauman asemakaava-alueella on asemakaavoissa osoitettuja viher- ja 
suojaviheralueita yhteensä 868ha, mikä on noin 230m2/asukas. Viheralueiden määrä ei 
kuitenkaan kerro koko totuutta ja niiden määrään ja verkostolliseen sijaintiin on kiinnitet-
tävä suunnittelutyössä erityistä huomiota. 
 
Raumalla virkistysalueet sijoittuvat sirpaleisesti ympäri asemakaava-aluetta. Maanpää 
on merkittävä osa Rauman virkistysverkoston runkoa ja sen erikoisuutena on yhteys 
mereen ja laajat näkymät. Tavoitteena on vahvistaa viheryhteyksiä merelle; olemassa 
olevia viheryhteyksiä merelle tulee säilyttää ja kehittää viherrakentamisen keinoin. 
 
Teollisuusalueen laajentaminen pienentää nykyisin virkistyskäytössä olevaa aluetta 
28ha, mutta toisaalta Maanpään asemakaavassa ja asemakaavamuutoksessa virkis-
tysalueeksi osoitetaan yhteensä 53ha aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta. Kaavassa 
osoitettu viheralue sijoittuu siten, että viheryhteydet alueelle ja etenkin meren rantaan 
säilyvät. 
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Ympäristöhäiriöt 
 
Melu 
Teollisuusalueen melua on selvitetty meluselvityksessä: Maanpään alue -Asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen meluselvitys, Ramboll Oy 2015 
 
Meluselvityksessä tarkasteltiin nykyisen melun leviämistä siinä tapauksessa, että  
1. Maanpään alueen teollisuustontit T ja TY tasataan  
2. T-alueelle, kortteliin 421 sijoittuu teollisuutta  
3. Satamatie toteutetaan sille varatulle alueelle. 
 
Lisäksi selvitettiin yhdistetty melutilanne nykyiseltä teollisuusalueelta tulevan melun 
kanssa. 
 
Teollisuusalueeksi osoitettujen alueiden tasaaminen ei merkittävästi lisää melun leviä-
mistä etelän suuntaan.  
 
T-alueelle kortteliin 421 arvioitu uuden teollisuuden melu ei aiheuta ohjearvojen ylityksiä 
häiriintyvissä kohteissa.  
 
Satamatien melulaskennan mukaan asetetut ohjearvot alittuvat sekä päivä että yöaika-
na. Satamatie on sijoitettu leikkaukseen, mikä estää melun leviämisen etelän suuntaan. 
 
Melu pysyy ohjearvojen puitteissa myös silloin kun otetaan huomioon sekä uuden teolli-
suusalueen melu että uuden satamatien melu. 
 
Yhteismelu nykyisen teollisuuden ja suunnitellun teollisuustoiminnan vaikutuksesta on 
selvitetty meluselvityksessä. Se ei muutu vaikka T- ja TY alueet tasataan suunnitelman 
mukaisesti. T-alueelle arvioidun teollisuuden ja satamatien yhteismelu on noin 40 dB, 
jolloin kokonaismelun lisääntyminen on 1 dB (45 dB + 40 dB = 46,1 dB). Tasaisessa 
melussa 1 dB:n melutason muutosta ei pysty korvin havaitsemaan. 
 
Asemakaavassa määritellään, että uudelta teollisuusalueelta lähtevä melu ei saa aihe-
uttaa 40 dB ylittävää melutasoa lähimpien loma- ja asuinrakennusten kohdalla. 
 
Liikenne 
Teollisuusalueiden liikenne tapahtuu nykyisen katuverkon kautta. Liikennemääriin vai-
kuttaa tuleva toiminta. 
 
Tämän asemakaavan meluselvityksessä on otettu huomioon tulevaisuuden mahdollisen 
Järviluodon satamalaajennuksen liikenteen aiheuttama melu. Satamalaajennuksen lii-
kenneyhteys on kaavassa osoitettu ohjeellisena katuvarauksena ja sen varsinaiset vai-
kutukset tullaan selvittämään aikanaan katuyhteyden rakentamisen mahdollistavassa 
asemakaavassa. 
 
Elinkeinoelämä 
Asemakaavalla varaudutaan tulevaisuuden teollisuuden hankkeisiin. Laajentamalla ny-
kyistä teollisuusaluetta voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi olemassa olevan teolli-
suusalueen rakenteita ja verkostoja. 
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6. Asemakaavan toteutus 
 
 
 

Asemakaavalla varaudutaan tulevaisuuden hankkeisiin, joten toteuttamisaikataulua ei 
voida arvioida vielä kaavaprosessin aikana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavatyöhön on osallistunut kaavoitusavustaja Jarno Rostedt.  
 
 
 
 
Raumalla 3.9.2015 
 
 
 
 
Outi Virola 
kaavoitusarkkitehti 
 
 
 
Raumalla __.__.2015 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS 
 
 
 
 
 
 
Juha Eskolin 
kaavoitusjohtaja 
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RAUMAN KAUPUNKI 
KAAVOITUS Versio 01 28.1.2015 

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS           AK 04-072 
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 

ovirola
Typewritten Text
LIITE 1

ovirola
Typewritten Text



RAUMAN KAUPUNKI 
KAAVOITUS Versio 01 28.1.2015 

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS MAANPÄÄN ALUE    AK 04-072 

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 

ovirola
Typewritten Text

ovirola
Typewritten Text
LIITE 1



Sivu 1 (1)

10.06.2015

RAUMA
684

112,90

Rantaviivan
pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut

Pinta-ala    
ha

Pinta-ala    
%

Kerrosala      
k-m2

Tehokkuus 
e

Pinta-alan 
muut. ha+

Kerrosalan 
muut.k-m2+

Aluevar. 
yhteensä 112,9000 100,0 200842 0,18 203532
A yhteensä 5,0300 4,5 5032 0,10 5,0300 5032
P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
K yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
T yhteensä 27,9700 24,8 195810 0,70 27,9700 195810
V yhteensä 54,4600 48,2 0 54,4600 0
R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
L yhteensä 3,2700 2,9 0 3,2700 0
E yhteensä 8,7600 7,8 0 -3,2500 2690
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
W yhteensä 13,4100 11,9 0 13,4100 0

Pinta-ala    
ha

Pinta-ala    
%

Kerrosala         
k-m2

Pinta-alan 
muut. ha+

Kerrosalan 
muut.k-m2+

Maan.til. yht. 0,0000 0 0,0000 0

Suojeltujen rak. Suojeltujen rak.
lkm k-m2 lkm+ k-m2+

Suoj.rak. yht. 0 0 0 0
asemakaava 0 0 0 0
muu 0 0 0 0

Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus

Maanpään alue
Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

Ranta-asemakaava:

Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm

Uusi ak:n pinta-ala
Ak:n muutoksen pinta-ala
Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm

Kunta

Hyväksymispvm Vireille tulosta ilm. pvm 14.01.2015
Kuntanumero AK 04-072

Ayk:n kaavatunnus
Kunnan kaavatunnus

Suojeltujen rak. muutos

Yhteenveto maanalaisista tiloista

Rakennussuojelu

99,0100
13,90

Yhteenveto aluevarauksista

Kaava-alueen pinta-ala
Maanal. tilojen pinta-ala
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Rauman kaupunki 
Tevi/ kaavoitus

11.6.2015 Sivu 1

Sivu 1 (1)

0
10.06.2015

RAUMA
684

00.01.1900

Pinta-ala    
ha

Pinta-ala    
%

Kerrosala       
k-m2

Tehokkuus 
e

Pinta-alan 
muut. ha+

Kerrosalan 
muut.k-m2+

Aluevar. 
yhteensä 112,9000 100,0 200842 0,18 203532

A yhteensä 5,0300 4,5 5032 0,10 5,0300 5032
AO 5,0300 100,0 5032 0,10 5,0300 5032

P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
P 0,0000
Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
Y 0,0000 0
C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
C 0,0000 0
K yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
K 0,0000 0
T yhteensä 27,9700 24,8 195810 0,70 27,9700 195810
T 27,9700 100,0 195810 0,70 27,9700 195810
V yhteensä 54,4600 48,2 0 54,4600 0
VL 38,5800 70,8 38,5800
VL2 15,8800 29,2 0,00 15,8800 0
R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
R 0,0000 0
L yhteensä 3,2700 2,9 0 3,2700 0
Kadut 2,0200 61,8 2,0200 0
LV 1,2500 38,2 1,2500 0
E yhteensä 8,7600 7,8 0 -3,2500 2690
E 0,0 0,0000 0
ET 8,7600 100,0 21690 0,25 8,7600 21690
ET-1 0,0 -12,0100 -19000
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
S 0,0000 0
M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
M 0,0000 0
W yhteensä 13,4100 11,9 0 13,4100 0
W 13,4100 100,0 13,4100 0

Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

Aluevaraukset
Hyväksymispvm

Ayk:n kaavatunnus
Kunnan kaavatunnus AK 04-072

0

Asemakaavan tunnistetiedot
Asemakaavan nimi

Kunta
Kuntanumero

Maanpään alue
0
0
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RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
7.4.2015

Sivu 1(3)

Otteen oikeaksi todistaa:

60 § Maanpään alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

YL 60 § 7.4.2015

Esityslistan liitteet:
1. kaavakartta luonnos VE1
2. kaavakartta luonnos VE2

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 30.3.2015:

Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausun-
non Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luon-
noksesta (AK 04-072) 30.4.2015 mennessä. Kaavamuutoksen tavoittee-
na on suunnitella alueen maankäyttö siten, että teollisuusalueen laajen-
tuminen ja tulevaisuuden elinkeinopoliittiset ratkaisut ovat mahdollisia.
Tavoitteena on myös turvata nykyisten asuinrakennuspaikkojen olemas-
saolo, ranta-alueen luonto- ja maisema-arvot mahdollisuuksien mukaan
sekä virkis-tysyhteydet. Luonnoksia on kaksi. Asemakaava-aineisto ja
teetetyt selvitykset ovat tutustuttavissa kaupungin internetsivuilla:
http://www.rauma.fi/node/35001.

Meluselvityksessä on tarkasteltu miten kaavaluonnoksen T- ja TY tonttien
tasaaminen vaikuttaa melun leviämiseen. Selvityksen perusteella tasaa-
minen teollisuusalueeksi ei merkittävästi lisää nykyisen melun leviämistä
etelän suuntaan. Nykyiseen nähden teollisuuden melu Mudaistenperän
loma-asuntojen kohdalla ei juuri muutu vaikka T- ja TY alueet tasataan.
T-luonnosalueelle sijoittuvan teollisuuden - josta tosin ei vielä ole tietoa -
ja satamatien yhteismeluksi arvioidaan noin 40 dB, jolloin kokonaismelun
lisääntyminen jäisi desibelin luokkaan. Lisäys ei olisi korvin havaittavissa.
Teollisuusalueen laajennuksen ja satamatien verraten vähäinen meluvai-
kutus selittyy sijoittumisella - tien itäpäätä lukuun ottamatta - kallioleikka-
uksen taakse.

Nykymelun hyväksyttävyyttä on tarkasteltu vertailuna olemassa olevien
metsäteollisuuslaitosten ympäristölupien melumääräysten sallimaan, ei
suhteessa melutason ohjearvoihin (VnA 993/1992), joiden pitäisi olla
maankäytön suunnittelun ohjeena. Ohjearvoissa asemakaavan sisältö-
vaatimuksiin kuuluva terveellisyyden ja viihtyisyyden tavoite näkyy loma-
asutusalueen oleellisesti tiukempina arvoina.

Meluselvityksessä päädytään esittämään kaavamääräystä, jonka mu-
kaan rakennuslupamenettelyssä varmistetaan alueelle sijoittuvan toimin-
nan aiheuttaman melun ”mahtuvan” esitetyn melun leviämisen raamiin.
Tämä on menettely toiminnoille, joilta ei edellytetä ympäristölupaa (esim.
tuulivoiman rakentaminen). Alueelle lienee kuitenkin ajateltu metsä- tai
metsäkemianteollisuutta, jonka osalta melua tarkastellaan ympäristöluvan
myöntämisedellytysten kannalta.

Alueen teollisuusmelua, liikenne mukaan lukien, tullaan jatkossakin tar-
kastelemaan kokonaisuutena tehtaiden ympäristölupiin sisällytettyjen
velvoitteiden nojalla. Tämä tavallaan kytkee uudet tulijat alueella jo toimi-
vien laitosten ”melukiintiöön”. Mudaistenperän rannan loma-asuntojen
kohdalla jo nykyinen yöaikainen melutaso on noin 45 dB. Melua pitäisi
melutason ohjearvojen perusteella vähentää. Teollisuusalueen tuomises-

ovirola
Typewritten Text
LIITE 3

ovirola
Typewritten Text
AK04-072 Saadut lausunnot 3.6.2015

ovirola
Typewritten Text



RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
7.4.2015

Sivu 2(3)

Otteen oikeaksi todistaa:

sa lähemmäs asuin- ja loma-asumisaluetta lisätään ”haastavuutta”, joka
uuden melua aiheuttavan toiminnan sijoittumisessa alueelle on.

Luontoselvityksessä arvokkaiksi noteeratuista alueista teollisuusalueeksi
tulisi laaja, näyttävä, iäkkäitä kitumäntyjä kasvava kallioalue, jolla on
merkitystä myös ulkoilualueena. Liito-oravaselvityksessä havaitun asutun
reviirin asemakaavaluonnos säilyttää.  Lepakoiden lisääntymisyhdyskun-
taa alueella ei todennäköisesti ole. Metsäalueen pesimälinnusto on var-
sin tavanomainen, eikä löydetyissä putkilokasveissakaan ollut uhanalais-
lajeja.

Rakennustarkastaja Esa Gröndahl 30.3.2015: Luonnoksista ei rakennus-
valvontaviranomaisena ole huomautettavaa.

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen kaupungingeodeetin sijaise-
na 7.4.2015:

Ehdotus:  Ympäristölautakunta lausuntonaan kaupungin ympäristön-
suojeluviranomaisena toteaa ranta-alueen olevan erityisesti
sieltä avautuvan merinäkymän ja luonnontilaisuutensa
vuoksi arvokas. Saavutettavuutta ajatellen Raumalla ei vas-
taavaa ole.

Kaavaluonnos ahdistaa vapaan merenrannan kapeaksi hei-
kentäen Maanpäätä viihtyisänä ja virikkeitä antavana virkis-
tysalueena. Asemakaavassa pitää turvata se, mikä maise-
man ohella on Maanpäänniemessä omaleimasta: luonnonti-
laisuuden kokemisen mahdollisuus. T-alue tulee vetää
etäämmäs rannasta niin, ettei rannalta voi nähdä teollisuus-
tonteilla aikanaan olevia rakennuksia. Virkistysalueen leven-
tämisen tarve on selvin alueen länsipäässä, mutta paikoin
myös tien varressa. Tämä olisi oikeansuuntaista myös aja-
tellen tarvetta vähentää loma-asuntorannoille jo nykyisel-
lään aiheutuvaa teollisuusmelua.

Toivottavaa on, että alueelle aikanaan sijoittuvalla toiminnal-
ta edellytetään välitön kytkentä olemassa oleviin metsäteol-
lisuustoimintoihin, esim. raaka-aineen siirtämisenä tehtaalta
toiselle. Maanpäänniemen virkistysaluetta ei tule nakertaa
toiminnoille, jotka voidaan sijoittaa muualle.

Satamatievarauksen itäpään suuntaaminen Hitsaajantielle,
kauemmas Sampaanalan asuinalueelta voisi helpottaa
mahdollisesti aikanaan tarvittavaa tieliikennemelun torjun-
taa.

Rakennusvalvontaviranomaisena ympäristölautakunnalla ei
ole kaavaluonnoksista huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin

Lisätietojen antaja:
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen
puh.02-834 4755
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RAUMAN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
15.4.2015

Sivu 1(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

25 § Lausunnon antaminen Maanpään alueen asemakaava ja asemakaavamuutoksen
luonnoksesta

KUVALA 25 § 15.4.2015

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander 31.3.2015:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
lausuntoa Maanpään alueen asemakaava ja asemakaavamuutoksen
luonnoksesta 30.4.2015 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaupungin aluerakenteen
ja tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi nykyisen metsäteolli-
suuskombinaatin eteläpuolella oleva, kaupungin omistama Maanpään-
niemen alue tulisi Rauman kaupungin elinkeino- ja suunnittelupalveluiden
mukaan ottaa asemakaavalliseen valmisteluun. Rauman kaupunginhalli-
tuksen kaavoitusjaosto on 9.9.2014 (KVJ 100 §) päättänyt, että Maan-
päänniemen alueen asemakaavoitukseen ryhdytään.

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella kaupunki varautuu osoitta-
maan alueelta paikat yritystoiminnalle, asumiselle, virkistysalueelle ja lii-
kenteelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueen maankäyt-
tö siten, että teollisuusalueen laajentuminen ja tulevaisuuden elinkeino-
poliittiset ratkaisut ovat mahdollisia. Tavoitteena on myös turvata nykyis-
ten asuinrakennuspaikkojen olemassaolo, ranta-alueen luonto- ja mai-
sema-arvot mahdollisuuksien mukaan sekä virkistysyhteydet.

Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on satamatoimintojen
kehittämisen kohdealuetta (ls) sekä vaarallisia kemikaaleja valmistavan
tai varastoivan laitoksen suojavyöhykettä (sv1). Lisäksi alueen poikki kul-
kee rautatieliikenteen ja tieliikenteen yhteystarpeet. Tekeillä olevassa
Yleiskaavan strategisessa vaiheessa Visio 2025 alue on osoitettu sata-
man laajennusalueeksi sekä virkistysalueeksi (V), jolle laaditaan
osayleiskaava.
Maanpääntien eteläpuoleinen vedenpuhdistamon ympäristö on osoitettu
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi
ja alueella on myös suojaviheraluetta.

Kaavassa keskeisenä asiana on teollisuuden, luonto-, virkistys- ja mai-
sema-arvojen sekä olemassa olevien asuinpaikkojen yhteensovitus.
Kaavatyössä selvitetään virkistysalueen laajuus ja yhteydet, teollisuus-
alueen mahdollinen laajuus ja yhteydet. Kaavamuutoksen pohjaksi teh-
dään luontoselvitys, arkeologinen selvitys, meluselvitys sekä maise-
maselvitys. Kaavamuutoksen vaikutuksia mm. luontoon ja asutukseen
arvioidaan suhteutettuna mahdolliseen tulevaan toimintaan.

Asemakaavan muutosluonnokseen ja sen valmisteluaineistoon voi tutus-
ta osoitteessa http://www.rauma.fi/node/35001.

Ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei
sillä ole huomautettavaa Maanpään alueen asemakaava ja
asemakaavamuutoksen luonnoksesta. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta kuitenkin huomauttaa ja pitää tärkeänä, että
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Otteen oikeaksi todistaa:

alue pysyy tietyiltä osin jatkossakin kuntalaisten vapaassa
liikunta- ja virkistyskäytössä.

Käsittely: Taina Levonen-Leino esitti, että lausuntoon lisätään seu-
raava teksti: ”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huomauttaa
ja pitää tärkeänä, että aluetta laajennetaan vain sellaisen
teollisuuden tarpeisiin, jolle ko. alue on välttämätön. Raken-
tamaton rantavyöhyke on säilytettävä koskemattomana ja
mahdollisimman leveänä, siten että suunnitelma ei heiken-
täisi alueen maisema- ja virkistysarvoja”. Pirkko Kolha kan-
natti esitystä. Seppo Numminen kannatti esittelijän esitystä.

Asiasta äänestettiin kättennostoäänestyksellä. Äänet jakau-
tuivat seuraavasti: esittelijän tekemää pohjaesitystä kannat-
tivat Pekka Wallenius, Panu Ala-Siuru, Arto Laukkanen,
Annukka Mäkelä, Seppo Numminen, Tommi Otamo ja Sini
Auvinen ja Levonen-Leinon esitystä kannattivat Pirkko Kol-
ha, Jarkko Nieminen, Anne Sieviläinen ja Taina Levonen-
Leino. Äänestystuloksen perusteella esittelijän tekemä poh-
jaesitys hyväksyttiin.

Taina Levonen-Leino jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja:
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander
Puh. 02 834 3070
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RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
14.4.2015

Sivu 1(3)

Otteen oikeaksi todistaa:

104 § Maanpään alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

TEKLA 104 § 14.4.2015

Esityslistan liite:
1. Sijaintikartta

Maanmittausinsinööri Antti Tölli 31.3.2015:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää teknisen lautakunnalta lausuntoa
Maanpään alueen asemakaava ja asemakaavamuutoksen luonnoksesta
(AK 04-072).

Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://www.rauma.fi/node/35001.

Kiinteistö- ja mittaustoimi:

Maanomistus

Kaavaluonnosalueella on Rauman kaupungin lisäksi yhdeksän maan-
omistajaa. Yksityisten omistamat alueet ovat pääasiassa asuin- ja teolli-
suuskorttelialuetta.

Kaavaluonnoksen erillispientalotontit muodostuvat eri omistajien kiinteis-
töistä. Tonttien muodostaminen edellyttää, että muodostusosien omistus
on yhtenäinen. Maanomistajille tulee selvittää mihin toimenpiteisiin täytyy
ryhtyä rakentamiskelpoisen tontin muodostamiseksi.

Korttelien 493 ja 494 tonttien muodostusosina on kaupungin omistamaa
maata tai vesijättömaata. Tonttien rakentamiskelpoisuus edellyttää maa-
kauppoja kaupungin kanssa. Vesijätön ja vesialueen mukaan ottamista
asemakaavaan tulee vielä harkita.

Maanpääntien päässä oleva suojaviheralue on pääosin yksityisen omis-
tuksessa.

Kiinteistörajat

Asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon voimassa olevat kiin-
teistörajat, koska vähäiset muutokset kiinteistöjaotuksessa aiheuttavat
maanomistajille suhteettoman kalliita ja hankalia toimenpiteitä.

Määräykset ja karttamerkinnät kiinteistö- ja mittaustoimen kannalta

Korttelin 421 alueella kulkeva maanalaisille johdoille varattu alueen osa
on merkittävä ohjeelliseksi. Tarkka sijainti määritetään kiinteistötoimituk-
sessa.

Ajo-yhteydet on osoitettava ohjeellisiksi. Osaan näistä sovelletaan vielä
asemakaavan voimaantulon jälkeenkin yksityistielainsäädäntöä.

Kortteleiden 493 ja 494 tontit tulee olla sitovia. Asemakaavassa tonttijako
voidaan osoittaa joko sitovana tai ohjeellisena. Sitovan tonttijaon asema-
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Otteen oikeaksi todistaa:

kaavat ovat laadultaan erilaisia kuin ohjeellisen tonttijaon asemakaavat.
Tonttijako on laadittava sitovana milloin alueen keskeinen sijainti, kortte-
lin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät.

Kunnallistekniikka:

Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 8.4.2015:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoa Maanpään alueen ase-
makaava ja asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 04-072) 30.4.2015
mennessä.

Maanpään alueen asemakaavassa alueella kulkeva Kukoisten yksityistie
on merkitty katualueeksi. Kulkuyhteydet asemakaava-alueilla on järjestet-
tävä kaavassa vahvistettuja katualueita pitkin. Saattaa kuitenkin kulua
vuosia ennen kuin lainvoimaista asemakaavaa aletaan toteuttaa tai saat-
taa käydä niin, ettei lainvoimaista asemakaavaa sellaisenaan koskaan to-
teuteta.

Yksityinen tie ei muutu asemakaavan vahvistuttua kaduksi, vaan YksTl
3§:n mukaisesti yksityistie lakkaa asemakaava-alueella vasta, kun se
luovutetaan katuna yleiseen käyttöön MRL:n 86§: mukaisesti. Asema-
kaava-alueella sijaitsevien yksityisten teiden tienpidosta ovat voimassa
YksTl:n säännökset asemakaavan hyväksymisen ja toteuttamisen välise-
nä aikana.
YksTl 3§ mukaisesti kunnan tienpitovelvollisuus alkaa asemakaava-
alueella, kun kunnan rakentamisvelvollisuus alkaa tai katua ryhdytään ra-
kentamaan. Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisesti
toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun raken-
tamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina
(MRL 86§).

Asemakaavan mukainen katualue suunnitellaan kaduksi ja hyväksyttyjen
katusuunnitelmien mukaisesti rakennetut tiet ovat katuja (MRL 85§). Kun
katu on valmis ja luovutetaan yleiseen käyttöön, lakkaa YksTl:n sovelta-
minen sekä katualueeseen sisältyvien että myös sen yksityisen tien tie-
nosalta, jonka katualue korvaa kulkuyhteytenä. Päätöksessä, jossa katu
hyväksytään tarkoitukseensa, on määrättävä, mitkä tiet tai tienosat vas-
taavasti lakkaavat (YksTl 3§). YksTl:n soveltamisen lakkaamisesta aiheu-
tuu järjestelyjä (tiekunnan purkaminen, sen velkojen maksaminen sekä
katuun kuulumattoman tiealueen hallinnan järjestely).

Asemakaava-alueelle voidaan myös perustaa Yks TL:n 3§:n mukaan tie-
oikeus. Kuitenkaan tietä ei saa tehdä niin, että voimassa olevan kaavan
tai vastaisen kaavan toteuttaminen saattaa vaikeutua.

Maanpään alueen asemakaavaa on valmisteltu yhteistyössä kaavoituk-
sen kanssa, eikä kunnallistekniikan suunnitteluyksiköllä ei ole asemakaa-
van muutosluonnoksesta huomautettavaa

Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 9.4.2015:

Ehdotus: Tekninen lautakunta saattaa kaavoittajan tietoon yllä maini-
tut näkökohdat.

ovirola
Typewritten Text
LIITE 3



RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
14.4.2015

Sivu 3(3)
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojen antaja:
maanmittausinsinööri Antti Tölli
puh. 044 403 6003
antti.tolli@rauma.fi

ja

suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja
puh. (02) 834 4623
riikka.pajuoja@rauma.fi
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                                        Dna Oy, Lounais-Suomi p. (02) 83 131, Y-tunnus 1956918-4,  kotipaikka Rauma, www.dnaoy.fi
                                     Kalliokatu 10, PL 76, 26101 RAUMA, f (02) 822 0024 •Telekatu 1 PL 60, 21201 RAISIO, f (02) 433 2283
                                      Kurjenmäenkatu 3, TURKU f (02) 831 3099 • Satakunnantie 1, PL 7, 29251 NAKKILA, f (02) 537 2991

26.4.2015 Tapani Jokinen

                                                                           LAUSUNTO

Rauman kaupunki

Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3
26101 Rauma

Maanpään asemakaavamuutosehdotus

                       DNA Oy ( DNA) on tutkinut osaltaan Maanpään asemakaavamuutos-
                       ehdotusta ja toteamme seuraavaa:

DNA Oy:llä  ei ole huomauttamista ko. asemakaavaluonnoksen sisältöön.

Alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita, joiden sijainti tulisi huomioida
varsinkin kaava-aluetta rakennettaessa. (Liite 1 )

Jos kaava-alueella olevien  DNA:n  omistamien telekaapelien sijaintia ei voida
säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava reitti.

Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista.

                      DNA Oy:n  yhteyshenkilöinä ko. asioissa toimivat rakennuttajat
                      Eija Patron , puhelin 0447313512 . E-Mail : eija.patron@dna.fi ja Tapani Jokinen,
                      puhelin 0447313553. E-Mail: tapani.jokinen@dna.fi

Yhteistyöterveisin

DNA Oy

Tapani Jokinen

                      Turussa  huhtikuun  26. päivänä 2015

                      DNA Oy
                      Tekniikka/Johtoverkot/Rakennuttaminen
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Tervehdys, 
  
Uuteen kaavaan toivoisimme varattavan yhden muuntamopaikan liitteen kuvan mukaisesti. 

Terveisin, 
 
--------------------------------------------- 
Jali Syyrakki 
suunnittelupäällikkö, sähköverkko 
Rauman Energia Oy 
Kairakatu 4 
26100 Rauma 
puh.  (02) 8377 8773 
jali.syyrakki@raumanenergia.fi 
www.raumanenergia.fi 

 

mailto:jali.syyrakki@raumanenergia.fi
http://www.raumanenergia.fi/
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Lähettäjä: Laitala Tiina
Lähetetty: 19. toukokuuta 2015 13:34
Vastaanottaja: Rostedt Jarno
Kopio: Eriksson Riku
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Maanpään alueen asemakaavamuutos (AK 04-072)

Hei!

Riku on ollut poissa, enkä valitettavasti ole itse ehtinyt perehtymään kaavaluonnoksiin. Keskustelin asiasta
Rikun kanssa eilen. Jos sallitte tällaisen kevennetyn menettelyn, laitan tähän terveydensuojeluviranomaisen
lausunnon Maanpään alueen asemakaavaluonnoksesta:

Suunniteltu kaava mahdollistaisi melu- ja muita päästöjä tuottavien toimintojen sijoittamisen nykyistä
lähemmäs olemassa olevaa asutusta. Lisäksi alueen rakentaminen voi vähentää suunnittelualueen nykyisin
asutukselle antamaa suojavaikutusta. Hankkeeseen liittyen on tehty meluselvitys, jonka mukaan kaavan
mukaiset muutokset eivät aiheuta ohjearvojen ylityksiä häiriintyvissä kohteissa. Alueen rakentamisessa
pitää huolehtia suojaviheralueiden, virkistysalueiden ja muiden suojavaikutusta antavien alueiden
toteuttamisesta siten, että teollisuuden ja muiden päästöjä aiheuttavien toimintojen asutukselle ja loma-
asunnoille aiheuttamat melu- ja muut päästöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi eivätkä missään
häiriintyvässä kohteessa ylitä ohjearvoja.

Pahoittelen lausunnon viivästymistä.

Terveisin,

Tiina Laitala

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Puh. 044 707 2930

tiina.laitala@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI

Ympäristöterveydenhuolto

PL 283, 26101 RAUMA
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1

Rostedt Jarno

Lähettäjä: Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>
Lähetetty: 3. kesäkuuta 2015 15:47
Vastaanottaja: Rostedt Jarno; Suonpää Juha
Aihe: VS: Kommenttipyyntö, Maanpään alueen asemakaavamuutos (AK 04-072)

Hei,

pahoittelut että vastaaminen on kiireessä jäänyt.
Kaavaehdotus jatkaa samaa henkeä, mitä alueella nyt jo muutenkin on (raskas teollisuus), joten pelastuksella ei
kommentoitavaa suunnittelun tässä vaiheessa.

t: Tuomas

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua

Tuomas Klimoff | palotarkastaja |  kemikaaliasiat
Satakunnan pelastuslaitos

Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100  RAUMA
Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 044 701 7302
tuomas.klimoff@satapelastus.fi | http://www.satapelastus.fi

Lähettäjä: Rostedt Jarno [mailto:Jarno.Rostedt@rauma.fi]
Lähetetty: 19. toukokuuta 2015 11:25
Vastaanottaja: Suonpää Juha; Klimoff Tuomas
Aihe: Kommenttipyyntö, Maanpään alueen asemakaavamuutos (AK 04-072)

Hei,

Yritin tavoitella puhelimitse koskien Maanpään alueen asemakaavamuutoksen kommenttia kaavaluonnoksesta.
Teiltä vielä uupuu tämä, joten vaikka mitään lausuttavaa ei olisi, niin laitatteko pikimmiten viestin siitä.

..........................................
Jarno Rostedt
Kaavoitusavustaja
Rauman kaupunki / Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104
26100 Rauma
Puh.(02) 834 3666
Faksi (02) 834 3630
jarno.rostedt@rauma.fi
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YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA VASTINEET 
 
Maanpään alueen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta pyydettiin seuraavat lausunnot 30.4.2015 
mennessä: 

• Tekninen lautakunta 
• Ympäristölautakunta 
• Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
• Terveydensuojeluviranomainen 
• Varsinais-Suomen ELY-keskus 
• Satakuntaliitto 
• Satakunnan Museo 
• Rauman Energia Oy 
• DNA Oy 

Lisäksi pyydettiin pelastusviranomaisen/aluepalopäällikön kommentti. 
 
 
Ympäristölautakunta 7.4.2015 

- Ympäristölautakunta toteaa ranta-alueen olevan erityisesti sieltä avautuvan merinäkymän ja 
luonnontilaisuutensa vuoksi arvokas. 

- kaavaluonnos ahdistaa vapaan merenrannan kapeaksi heikentäen Maanpäätä viihtyisänä ja 
virikkeitä antavana virkistysalueena. 

- Asemakaavassa pitää turvata luonnontilaisuuden kokemisen mahdollisuus. 
- T-alue tulee vetää etäämmäs rannasta niin, ettei rannalta voi nähdä teollisuustonteilla aikanaan 

olevia rakennuksia. 
- Teollisuustoiminnalta pitäisi edellyttää välitön kytkentä olemassa oleviin 

metsäteollisuustoimintoihin; Maanpäänniemen aluetta ei tule nakertaa toiminnoille, jotka voidaan 
sijoittaa muualle. 

- Satamatievarauksen suuntaaminen Hitsaajantielle voisi helpottaa mahdollisesti aikanaan 
tarvittavaa tieliikennemelun torjuntaa. 
 
Vastine ympäristölautakunnan lausuntoon  

- Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta 
yhteensä 53ha ja erityisesti merenrantavyöhyke on pyritty säilyttämään virkistyskäytössä.  

- Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. 
Teollisuusalueelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee 
olla riittävä. Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan 
katu- ja infrastruktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
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- Satamatielle on varattu ohjeellinen tilavaraus Maanpään alueen asemakaavassa, mutta 
satamatien sijoittaminen alueelle edellyttää tulevaisuudessa asemakaavamuutosta, jossa 
selvitetään tarkemmin tieyhteyden vaikutukset. 

 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.  
- Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että alue pysyy tietyiltä osin jatkossakin kuntalaisten vapaassa 

liikunta- ja virkistyskäytössä. 
 
Vastine kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon  

- Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta 
yhteensä 53ha ja erityisesti merenrantavyöhyke on pyritty säilyttämään virkistyskäytössä.  

 
 

Tekninen lautakunta 14.4.2015 
- Tekninen lautakunta saattoi kaavoittajan tietoon kiinteistö- ja mittaustoimen sekä 

kunnallistekniikan näkökohdat: 
- asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon voimassa olevat kiinteistörajat 
- maanalaisille johdoille varattu alueen osa sekä ajoyhteydet on merkittävä ohjeelliseksi. 
- kortteleiden 493 ja 494 tonttijako tulee olla sitova 

 
Vastine teknisen lautakunnan lausuntoon  

- kiinteistörajat on tarkastettu yhteistyössä kiinteistö- ja mittaustoimen kanssa 
- maanalaiset johdot sekä ajoyhteydet tulee osoittaa ohjeellisiksi 
- kortteleissa 493 ja 494 tulee tehdä sitova tonttijako 

 
 

Varsinais-Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus 27.4.2015 
- ELY-keskus katsoo, että kaavaratkaisu on keskeisiltä osiltaan yleispiirteisen suunnittelun 

tavoitteiden mukaista. 
- Alueen merkitystä virkistysalueena ja kaavaratkaisun vaikutuksia tässä suhteessa tulee vielä 

tarkastella laajemmin. Tarkastelu tulee liittää laajemman alueen arviointiin virkistysalueiden 
riittävyydestä ja virkistysalueyhteyksien sekä ekologisten yhteyksien riittävyydestä. 

- Selvitykset vaikuttavat kaavaluonnoksessa esitettyyn ratkaisuun nähden riittäviltä. 
- Luonnosvaihtoehto 2 näyttäisi turvaavan paremmin alueella olevat luontoarvot. 
- Kaavaluonnoksessa osoitettu ohjeellinen varaus tieyhteydelle (lt-varaus) Järviluodon 

satamalaajennusta varten tulee selvyyden vuoksi osoittaa (ohjeellisena) katuvarauksena. 
 
Vastine Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen lausuntoon  

- Alueen merkitystä ja kaavan vaikutuksia on syytä tarkastella lausunnossa esitetyllä tavalla 
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- Ehdotus pohjautuu luonnosvaihtoehtoon 2 ja luonnoksen suojaviheralueet on osoitettu 
virkistysalueiksi. 

- Ohjeellisen tievarauksen määräystekstiä on tarpeen tarkentaa lausunnossa esitetyllä tavalla. 
 
 

 
Satakuntaliitto  29.4.2015 

- Kaavaratkaisu on pääosin Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Ratkaisussa 
huomioidaan satamatoimintojen alueiden käyttöön liittyvät laajennus- ja kehittämistarpeet sekä 
Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastotoimintojen aluevaraus (T1), jonka 
rajaus on tarkentunut asemakaavaa ja asemakaavamuutosta laadittaessa. 

- Ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta rautatieliikenteen yhteystarvemerkinnän osalta. 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen. 
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa Maanpään asemakaavan ja asemakaavan muutostyön 
yhteydessä tulisi tehdä yleiskaavatasoista tarkastelua ja perustella poikkeamista maakuntakaavan 
tavoitteista eteläisen kehäväylän osalta. 

- Kaavassa on osoitettu ohjeellinen varaus Järviluodon satamalaajennukselle johtavalla tieyhteydelle. 
Maakuntakaavassa satamalaajennukselle johtava tieyhteys perustuu myös eteläiseen kehäväylään. 
Asemakaavassa ja asemakaavan muutostyössä tulisi tehdä yleiskaavatasoista tarkastelua ja 
perustella ratkaisua suhteessa maakuntakaavan eteläiseen kehäväylään. Satakuntaliiton 
näkemyksen mukaan mahdollisuus Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun eteläisen kehäväylän 
(tie- ja rautatieliikenne) toteuttamiseen myöhemmässä vaiheessa tulisi kuitenkin turvata. 

- Jatkosuunnittelussa tulee huomioita kiinnittää myös mereltä näkyvän maiseman muutokseen 
kaavan vaikutuksia arvioitaessa.  

- Laituritien eteläpuolelle sijoittuvien erillispientalojen korttelialueen määräyksiä tulee tarkentaa 
rakentamisen ohjaamiseksi alueen luonteeseen sopivaksi ja puuston säilyttämiseksi. 
 
Vastine Satakuntaliiton lausuntoon  

- Maakuntakaavaa valmisteltaessa ei Rauman sataman laajennussuunnasta ollut vielä 
ratkaisua. Maakuntakaavassa osoitetut yhteystarpeet (lausunnossa mainittu kehäväylä) 
ovat tarkentuneet satamalaajennusratkaisun (KV 18.6.2012 85§) myötä myös 
yleiskaavatyössä. Kaupunginvaltuuston 26.11.2012 jatkotyön perustaksi hyväksymässä 
Yleiskaava Visio2025 –kartassa liikenne sataman laajennusalueelle on ohjattu valtatie 8 
eteläisen eritasoliittymän ja Maanpään alueen kautta. Maanpään alueen asemakaava-
alueella liikenneyhteys on osoitettu ohjeellisena katuvarauksena.  

- Maanpään alueen asemakaavassa ei estetä kehäväylän toteutumismahdollisuuksia, vaan 
asemakaavassa osoitettu ohjeellinen liikenneyhteys tarkentaa maakuntakaavassa 
osoitettua yhteystarvetta. 

- Maakuntakaavassa esitetty rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä perustuu myös 
satamalaajennussuunnitelmiin. Rauman kaupunginvaltuuston periaatepäätös sataman 
laajenemisalueesta tehtiin kesällä 2012 (18.6.2012 85§). Päätöksen mukaan Satama 2030- 
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laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalinjaukseen. Päätöksen 
perusteella tarvetta eteläiselle ratayhteydelle ei siis enää ole ja ratayhteyttä ei esitetä 
myöskään Yleiskaavan Visio 2025:ssä. Yleiskaavassa rautatien osalta turvaudutaan 
nykyiseen ratapihaan sekä koillisen teollisuusalueen ratapihavaraukseen.  Tämän vuoksi 
kyseistä ratavarausta ei ole tarkoituksenmukaista esittää myöskään Maanpään alueen 
asemakaavassa. 

- Selostukseen on syytä lisätä edellä olevat perustelut. 
- Laituritien eteläpuolelle sijoittuvien erillispientalojen korttelialueen määräyksiä tulee 

tarkentaa rakentamisen ohjaamiseksi alueen luonteeseen sopivaksi ja puuston 
säilyttämiseksi. 

- Mereltä näkyvää maisemaa on tarpeen tarkastella kaavan vaikutusten arvioinnissa. 
 

Satakunnan Museo 30.4.2015 
- Satakunnan Museo pitää korttelimerkintään AO liitettyä /s –merkintää riittävänä.  
- Kaavamääräyksiä toivotaan tarkennettavan mahdollisten muutosten ohjaamisen 

mahdollistamiseksi. AO-merkintään liitettyyn /S-merkintään tulee liittää tarkempi määräys, jolla 
voidaan ohjata suurilla tonteilla mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvaa uudisrakentamista 
pihapiirien arvoja huomioivaksi. 

- Lisäksi uudisrakentamista olisi hyvä ohjata myös joko määrittelemällä yksittäisten rakennusten 
enimmäiskoko tai vaihtoehtoisesti osoittamalla kaavassa rakennusten rakennusalat. 

- Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Satakunnan Museolla ei ole huomautettavaa. 
 
Vastine Satakunnan Museon lausuntoon  

- Kaavamääräystä on syytä tarkentaa lausunnossa esitetyllä tavalla. 
-  

DNA Oy 30.4.2015 
- DNA Oy:llä ei ole huomauttamista ko. asemakaavaluonnoksen sisältöön. 
- Alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita, joiden sijainti tulisi huomioida varsinkin 

kaava-aluetta rakennettaessa 
- Jos kaava-alueella olevien DNA:n omistamien telekaapelien sijaintia ei voida säilyttää, tulee niille 

osoittaa uusi korvaava reitti. 
 
Vastine DNA Oy:n lausuntoon  

- Telekaapelien sijainti korttelialueilla tulee esittää kaavassa ohjeellisena. 
 
Rauman Energia 30.4.2015 

- Rauman Energia toivoo kaavassa osoitettavan yhden muuntamopaikan. 
 
Vastine Rauman Energian lausuntoon  

- Lausunnossa esitetty muuntamovaraus on syytä esittää kaavassa 
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Terveydensuojeluviranomainen 19.5.2015 

- Suunniteltu kaava mahdollistaisi melu- ja muita päästöjä tuottavien toimintojen sijoittamisen 
nykyistä lähemmäs olemassa olevaa asutusta. Lisäksi alueen rakentaminen voi vähentää 
suunnittelualueen nykyisin asutukselle antamaa suojavaikutusta.  

- Hankkeeseen liittyen on tehty meluselvitys, jonka mukaan kaavan mukaiset muutokset eivät 
aiheuta ohjearvojen ylityksiä häiriintyvissä kohteissa.  

- Alueen rakentamisessa pitää huolehtia suojaviheralueiden, virkistysalueiden ja muiden 
suojavaikutusta antavien alueiden toteuttamisesta siten, että teollisuuden ja muiden päästöjä 
aiheuttavien toimintojen asutukselle ja loma-asunnoille aiheuttamat melu- ja muut päästöt jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi eivätkä missään häiriintyvässä kohteessa ylitä ohjearvoja. 
 
Vastine terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon  

- Viheralueiden on tarkoitus säilyä luonnonmukaisina ja melusuojaus toteutetaan 
teollisuusalueen puolella mm. maastomuotoja hyväksi käyttäen. 

 
Pelastusviranomaisen kommentti 3.6.2015 

- Kaavaehdotus jatkaa samaa henkeä, mitä alueella nyt jo muutenkin on (raskas teollisuus), joten 
pelastuksella ei kommentoitavaa suunnittelun tässä vaiheessa. 

 

5/5 

 

ovirola
Typewritten Text
LIITE 4



Rauman kaupunki Kaavoitus Asemakaava ja asemakaavamuutos Maanpään alue 04-072 
Dnro 925/2014  YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ JA VASTINEET 
   
_______________________________________________________________________________________ 
 
YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ JA VASTINEET 
LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 12.3. -15.4.2015 
 
Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnoksesta saatiin sen nähtävilläoloaikana 
12.3. - 15.4.2015 yhteensä 20 mielipidettä. Näistä yksi oli nettiadressi ja kaksi yhteismielipidettä. Nettiad-
ressiin on osallistunut yhteensä 1 219 henkilöä ja kummankin yhteismielipiteen on allekirjoittanut 40 henki-
löä. Lisäksi alueen asukkaat ja lähiseudun mökkiläiset ovat jättäneet kaavan informaatiotilaisuudessa 
18.3.2015 yhteisen mielipiteensä. 
 
Mielipide 1: Risto Alanne 14.4.2015 ja 15.4.2015 

- satamavaraus sekä tievaraus on poistettava  
- virkistysalueen pohjoisrajaa on siirrettävä huomattavasti pohjoisemmaksi, vähintään vedenpuhdis-

tamon lounaiskulmasta Fiberin lounaiskulmaan tai Fiberille myydyn alueen eteläreunaan. 
- uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi luokiteltu luontotyyppi, rannikon karukkokangasmännikkö 

on huomioitava siirrettäessä virkistysalueen rajaa pohjoisemmaksi 
- lintudirektiivilajeihin kuuluvan kehrääjän mahdollista pesintää tulee selvittää 
- lisäksi mielipiteessä todetaan, että Laituritiellä on jo kääntymispaikka niemen kärjessä. 

 
Vastine 

Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vi-
reillä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä 
Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

Alueella tehdään kehrääjäselvitys alkukesällä 2015. Luontoselvitykseen liittyviin mielipiteisiin 
on vastattu kootusti liitteessä 1. 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 
Laituritietä on syytä jatkaa katuna aina niemen kärkeen asti ja osoittaa sinne kääntöpaikka. 

 
Mielipide 2: Riitta Alanne 14.4.2015 

- on tärkeää säilyttää ainutlaatuinen, luonnonvarainen ja monimuotoinen merenrantaan ulottuva 
alue koskemattomana 

- virkistysalueeksi luonnoksessa esitetty alue ei vastaa 40 000 ihmisen käyttöön tarkoitettua virkis-
tysaluetta 

- satamaa ja alueen läpi suunniteltua tietä koskevat varaukset tulee poistaa 
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Vastine 
Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vireil-
lä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä Rau-
man kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteensä 
53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

 
 
Mielipide 3: Infotilaisuus 18.3.2015  

- teollisuusalueen rajaukseksi on esitetty linjausta jätevedenpuhdistamon tontin lounaiskulmasta 
asemakaava-alueen rajaan ja satamayhteys esitetään linjattavaksi heti tämän eteläpuolelle tai ve-
denpuhdistamon pohjoispuolelle. 

 
Vastine 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 

 
Mielipide 4: Tiina Justén 15.4.2015 

- Maanpää on tärkeä säilyttää nykyisen kaltaisena, pelkkien rantojen säästäminen ei riitä. 
 

Vastine 
Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

 
 
Mielipide 5: Pauli Laaksonen 13.4.2015 

- satamatieyhteys tuhoaa alueen luontoarvot sekä liito-oravan elinympäristön, aiheuttaa asukkaille 
kohtuutonta meluhaittaa ja poistaa alueen virkistyskäytön erityispiirteet 

- Alueen itäosa olisi mahdollinen laajentumisalue teollisuudelle 
- Tielinjauksen muuttamiselle nykyiseltä Maanpääntien linjaukselta ei ole perusteita 
- molemmat luonnosvaihtoehdot tulee palauttaa käsittelyyn ja lähtökohdaksi otetaan läntisen kallio- 

ja ranta-alueen säilyttäminen (mielipide sisältää kartan) 
 

Vastine 
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Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vi-
reillä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä 
Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

Satamalaajennuksen tieyhteys on sijoitettava siten, että se ei katkaise yhteyttä nykyiseltä te-
ollisuusalueelta uudelle teollisuusalueelle.  

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 

  
Mielipide 6: Tarja Saarela ym. (yhteensä 40 nimeä) 15.4.2015 

- Maanpää tulisi säilyttää kaupunkilaisten virkistyskäyttöön vapaana rantana, josta on suora yhteys 
aavalle merelle 

- Mahdollisen satamalaajennuksen toteutuessa Järviluodon suuntaan kumipyöräliikenne on ohjatta-
va tehdasalueelle jotain muuta reittiä kuin Lounaisväylää pitkin. 

 
Vastine 

Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vi-
reillä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä 
Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

 
 
Mielipide 7: Liisa Mattila 22.3.2015 

- anon kulku- ja tieoikeutta naapuritonttien kautta: Mudaisten yksityistieltä tilojen 684-403-1-50 ja 
684-402-1-253 kautta 

 
Vastine 

Tila on Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavan alueella ja tämän asemakaava-alueen ul-
kopuolella. Kaavassa ei ole syytä osoittaa kulkuoikeutta muiden tilojen kautta kyseiselle tilal-
le. 

 
 
Mielipide 8: Nimetön 15.4.2015 

- teollisuusaluetta ei tulisi rakentaa luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävälle, luonnonvaraiselle 
alueelle, mikä on myös merkittävä lintualue. 
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Vastine 
Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 

 
 

Mielipide 9: Eveliina Ismälä ym. (yhteensä 40 nimeä) 2.4.2015 
- virkistysalue on liian pieni: viheralueen rajan tulee kulkea puhdistamon eteläkulmalta Fiberin länsi-

rajalle ja sen eteläpuoleiset alueet tulee varata virkistykseen. 
- luonnokset rikkovat Maanpään alueen luonto- ja virkistyskokonaisuuden täysin; eivät tavoittele 

kaikille yhteisen edun mukaista luontoarvojen sekä teollisuuden tasapainoista kokonaisuutta 
- sataman tievaraus tulee poistaa Maanpäästä 
- TY-alue vaihtoehdossa 1 on täysin tarpeeton 
- katualueen tulee jatkua venelaitureille asti; kääntöpaikka ennen laiturien parkkipaikkaa on ajatuk-

sena toteuttamiskelvoton ja tarpeeton 
 

Vastine 
Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vi-
reillä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä 
Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 
TY-alue on syytä poistaa asemakaavaehdotuksesta. 

Laituritietä on syytä jatkaa katuna aina niemen kärkeen asti ja osoittaa sinne kääntöpaikka. 

 
 

Mielipide 10: Pihakoivuntien asukkaat 14.4.2015 
- Pihakoivuntie on muutettava ajo-oikeudesta kaduksi 
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- Lounaisväylälle, välille Maanpääntie-Mudaistentie, on lisättävä pyörätievaraus 
- Itäinen TY-alue on poistettava kaavasta 
- Läntisen T-alueen eteläinen raja on siirrettävä pohjoisemmaksi siten, että raja kulkee vähintään 

15m- korkeuskäyrän kohdalla 
- T-alue on tasattava korkeuteen 3m. 
- Meluvallin eteläreunaan lisättävä desibelivaatimus 45dBa 
- nykyinen vesijohto on merkittävä johtoreittinä 
- eteläiselle VL-alueelle on lisättävä kaavamerkintä: Luonnontilassa säilytettävä puusto. 

 
Vastine 

Pihakoivuntie johtaa kahdelle asemakaava-alueen ulkopuolella olevalle kiinteistölle sekä ve-
nevalkamalle ja se tulee osoittaa ajoyhteytenä, ei katuna.  
Lounaisväylän varressa on ohjeellinen satamalaajennukselle johtava katuvaraus. Myös katu-
alue on Lounaisväylällä erityisen leveä. Nämä mahdollistavat myös pyörätien sijoittamisen 
alueelle.  
 
Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 
T-alueen tasauskorkeus + 5 perustuu nykyisen teollisuusalueen ja suunnitellun satamatieyh-
teyden maanpintojen korkeuksiin. Lisäksi korkeus määräytyy rannikkoalueen meritulvariskin 
perusteella.  

Eteläinen VL-alue on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä ja siksi alueella tulee mahdollistaa 
kyseinen toiminta myös jatkossa, vaikka alueen pääkäyttötarkoitus onkin virkistyskäyttö. 

Teollisuusalueen eteläreunaan on meluselvitysten perusteella osoitettu desibelivaatimus: 
alueelta lähtevä melu ei saa aiheuttaa 40 dB ylittävää melutasoa lähimpien loma- ja asuinra-
kennusten kohdalla. 

Itäinen TY-alue on syytä poistaa kaavasta. 
Vesijohtorasite on syytä osoittaa kaavassa. 
 

 
 

Mielipide 11: Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ry, Rauman seudun luonnonystävät ry 
14.4.2015 

5/13 

 

ovirola
Typewritten Text
LIITE 5



Rauman kaupunki Kaavoitus Asemakaava ja asemakaavamuutos Maanpään alue 04-072 
Dnro 925/2014  YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ JA VASTINEET 
   
_______________________________________________________________________________________ 
 

- Luonnoksessa teollisuusalueiksi varatut alueet tulee jättää ensisijaisesti virkistys- ja luonnonsuoje-
lukäyttöön. 

- Virkistykseen on varattu vain kapea suikale rantavyöhykkeelle sekä asutuksen ja teollisuusalueen 
välissä. Asutuksen läheisyydessä virkistykseen varattu alue on pääosin talousmetsämäisesti käsitel-
tyä nuorehkoa metsää, virkistysarvoltaan merkittävämpien alueiden jäädessä teollisuusalueiden al-
le. 

- Kaavaluonnos ei ole lähtenyt alueen teollisuusyritysten ilmaisemista välittömästä tarpeista ja toteu-
tuessaan kaava voisi johtaa alueen rakentamiseen tai rakentamista edeltäviin luonto- ja virkistysar-
voja tuhoaviin toimenpiteisiin kevyin perustein, ilman vaihtoehtojen perusteellista puntarointia. 

- Alueen luonnonsuojelullisesti ja maisema-arvoltaan arvokkain osa on kalliomännikkö. Kalliometsät 
ovat Suomen kansainvälisiä vastuuluontotyyppejä. Karukkokangas on luontotyyppien uhanalaisar-
vioinnissa statuksella CR eli äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. 

- Suojaviheralue on jatkossa tarkoitus saattaa teollisuuden käyttöön. 
- Suojaviheralueella sijaitsee noin 20 aarin kokoinen vesitaloudeltaan luonnontilainen soistuma. 
- Luontoselvitys on pintapuolinen ja siitä puuttuu olennaisia lajeja. 
- Luontoselvityksestä puuttuu OMT-alue, joka sijoittuu teollisuuden käyttöön kaavaillulle alueelle. 
- Liito-oravareviirin rajaus on olematon. 
- Linnustoselvityksessä ei ole huomioitu yölaulajia. Kehrääjän mahdollinen esiintyminen alueella tuli-

si selvittää. Huuhkajan pesimäympäristön läheiset ruokailuympäristöt tulisi säilyttää 
- Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on yksiselitteisesti 

kiellettyä. 
- Raumalaisten osallistaminen kaavaprosessiin on rajautunut vain lähialueen asukkaisiin. Koska kyse 

on jopa maakunnallisesti arvokkaasta kohteesta, tulisi mielipiteitä selvittää laajemmin. 
 

Vastine 
Luontoselvitystä koskeva vastine on erillisellä liitteellä. 
 
Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 
Suojaviheralue tulee osoittaa kaavassa virkistysalueeksi, jossa on osoitettu tulevaisuuden sa-
tamalaajennussuunnitelmaa varten varaus katuyhteydelle. 

Kaavaprosessin osallistuminen on osoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavasta 
on pyydetty tarvittavat lausunnot ja kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta sekä nähtävilläolosta on kuulutettu julkisesti. Asiaa on myös käsitelty mm. lehdis-
tössä ja alueuutisissa. 
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Mielipide 12: Juha Salminen 15.4.2015 

- Koko niemi pitäisi jättää mahdollisimman paljon nykyiseen tilaan. 
 

Vastine 
Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 

 
 

Mielipide 13: Tiina Salonen 14.4.2015 
- Kaavaluonnokset eivät näytä hyvältä. 
- teollisuutta ei saa päästää rikkomaan aluetta ja luontoa, joka on terveyden ja stressin hoidossa 

merkittävä voimavara. 
 

Vastine 
Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 
Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

 
Mielipide 14: Sampsa Siivonen 15.4.2015 

- Tievaraus Järviluotoon tulisi purkaa ja siirtää kulkemaan teollisuusalueelle, kulkien Hankkarintien 
kautta.  

- Melumittauksissa ei ole huomioitu liikenteen kulkua Lounaisväylällä. 
- Luontoselvityksessä ei ole huomioitu kaavaillun merialueen täyttämisestä aiheutuvia haittoja, kalo-

jen kutualueita ja elinalueita. 
- Koska teollisuusalue tuhoaa kalojen luontaisia elinalueita, on määrättävä istutusvelvoitteita. 
- Koska Maanpään suosuitusta ulkoilualueesta ollaan kaavoittamassa iso osa teollisuuskäyttöön, saisi 

jäljelle jäävä alue lisäarvoa vanhan uimarannan kunnostamisella. 
 

Vastine 
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Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vireil-
lä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä Rau-
man kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 
 
Tämä asemakaava ei koske satamalaajennusta tai siihen liittyvää tieyhteyttä. Tässä asemakaa-
vassa on osoitettu ainoastaan ohjeellinen tilavaraus mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavalle 
satamalaajennuksen liikenneyhteydelle. Sekä satamalaajennus että kulkuyhteys Järviluotoon 
edellyttävät asemakaavan muuttamista ja sen asemakaavan yhteydessä tehdään tarvittavat 
selvitykset. 
 
Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteensä 
53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  
 
Asemakaava mahdollistaa uimarannan käytön ja kunnostamisen. 
 

  
Mielipide 15: Jari Sjölund 12.4.2015 

- Alueen teollisuus- ja logistiikkakäytön perusteet ovat olennaisesti muuttuneet kaupunginvaltuus-
tossa vuonna 2012 käsitellystä tilanteesta ja sen perusteella käynnistyneestä prosessista. Hanke tu-
lee palauttaa poliittiseen valmisteluprosessiin, jossa huomioidaan nykytilannetta paremmin palve-
levat resurssitehokkuuden ja ympäristöarvojen vaatimukset. 

- Luonnoksessa ei ole selvitetty riittävästi vaikutuksia maisemaan, meluun, pysyvän ja vapaa-ajan 
asutuksen viihtyvyyteen sekä alueen ainutlaatuiseen virkistysarvoon Raumalla. 

- Maisemaselvitys on osittain puutteellinen. Siitä puuttuvat leikkauspiirrokset asuinalueen kohdalta 
sekä Mudaistenperän pohjukan eteläpuolen kallion mahdolliset näkymämuutokset. 

- Teollisuus- ja liikennealueen rajaa tulee siirtää pohjoisemmaksi, jolloin teollisuustoiminnot jäävät 
korkeamman kallioleikkauksen taakse. 

- Meluraportti on ristiriitainen: nykyisen teollisuuden melu näyttäisi vähenevän kaavoitusalueen ta-
sauksen jälkeistä tilannetta kuvaavissa kartoissa. 
Selvityksessä ei ole huomioitu, että melulähteet sijaitsevat usein yli 6metrin korkeudessa. 
Teollisuus- ja liikennealueen rajaa tulee siirtää selvästi pohjoisemmaksi, jolloin teollisuuden melu 
jää korkeamman kallioleikkauksen taakse. 

- Asuinaluetta tulee tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluu myös nyt kaavoitettavan alueen ulko-
puolella etelässä olevat kaksi rakennettua tonttia. 

- Isommat tontit (kortteli 493 ja tilan 1:253 itäinen osa) tulisi voida jakaa useammaksi rakennuspai-
kaksi. 

- Viheralueeksi tulee varata vedenpuhdistamosta nykyisen teollisuustontin länsirajalle ulottuvan raja-
linjan eteläpuoleinen alue. 

 
Vastine 
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Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 
Kaavan vaikutusten arviointi täydentyy kaavaprosessin kuluessa. 
 
Meluselvityksessä äänilähteiden korkeudet ovat vaihdelleet 2-10 metrin välillä. 
Nykyisen teollisuuden melu ei vähene tasauksen vaikutuksesta. Tosin aivan tasatun alueen 
kohdalla melu joissain kohtaa vähenee johtuen syntyvistä suojaavista kallioseinämistä. 
 
Kaava-alue on rajattu siten, että Rauman eteläisten rantojen osayleiskaavan alueella olevat 
alueet on jätetty asemakaava-alueen ulkopuolelle. 
 
Kaava-alueella sijaitsevat nykyiset rakennuspaikat on osoitettu rakennuspaikoiksi, mutta uu-
sia rakennuspaikkoja ei ole syytä osoittaa yhdyskuntarakenteen reuna-alueelle, teollisuus-
alueen ja loma-asutuksen väliselle alueelle.  Alueelle ei siis ole tarkoituksenmukaista muo-
dostaa uutta asuinaluetta. 

 
 
Mielipide 16: Vilma Sjölund 11.4.2015 

- Viheralueiksi esitetyt alueet ovat liian pieniä. 
- Alueella lisääntyvä ja aivan asumusten tuntumaan sijoittuva näkyvä ja kuuluva teollisuus vaikuttaa 

suoraan kulttuuriperinnöllisesti arvokkaiden asumusten rakenteisiin ja kuntoon, niiden rahallisesta 
arvosta puhumattakaan. 

- Suoja- ja viheralueita tulisi laajentaa huomattavasti. Suunnitelmassa tulisi taata monipuolisen luon-
toympäristön sälyttäminen. 

- Kaupungilla on mahdollisuus laajentaa suunniteltua teollisuusaluetta muualle, joten miksi uhrata 
kaupunkilaisten luontokohteena suuresti arvostama Maanpää tulevaisuuden mahdollisille teolli-
suushankkeille. 

 
Vastine 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 

 

9/13 

 

ovirola
Typewritten Text
LIITE 5



Rauman kaupunki Kaavoitus Asemakaava ja asemakaavamuutos Maanpään alue 04-072 
Dnro 925/2014  YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ JA VASTINEET 
   
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Mielipide 17: Marko Suonvieri 10.4.2015 

- Maanpään virkistysarvo pitää säilyttää. 
- Teollisuusalue ja tie eivät ole toteuttamiskelvollisia. 
- Maanpään virkistysarvo on rahalla mittaamattoman arvokas ja tulee olemaan tulevaisuudessa vielä 

arvokkaampi. 
- Luonnoksiin jätetyt viheralueet ovat liian pienet. 

 
Vastine 

Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vi-
reillä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä 
Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 

 
Mielipide 18: Saara ja Armas Syrjäkallio 13.4. 14.4. ja 15.4.2015 

- Virkistysalueeksi suunniteltu alue on aivan liian pieni. 
- Rajalinjan, puhdistamon etelärajalta Metsä Fiberin länsirajalle, eteläpuolella olevat luontoalueet tu-

lee säilyttää. 
- Laituritien tulee jatkua katuna aina venelaitureille asti. Suunniteltu kääntöpaikka on turha. 
- Metsäpalstaa tulee voida hoitaa metsätaloudellisesti ja itsenäisesti siten, että joka tehtävästä ei 

tarvitse kysyä lupaa kaupungilta. 
- Metsäalueelle esitetään kaavoitettavan neljä omakotitalotonttia. 
- Haluan lunastaa vesijättömaata myöhemmin sovittuna ajankohtana. 
- Tilan läpi ei voida osoittaa tietä tilan edustalla olevaan saareen. 
- Uuden rakennuspaikan rajat tulee tarkentaa myöhemmin sovittavalla tavalla. 
- Toivomme mahdollisuutta kahteen lisätonttiin; tontin itäosaan tulisi kaavoittaa myös uusi tontti. 

 
Vastine 

Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  
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Rauman kaupunki Kaavoitus Asemakaava ja asemakaavamuutos Maanpään alue 04-072 
Dnro 925/2014  YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ JA VASTINEET 
   
_______________________________________________________________________________________ 
 

Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vi-
reillä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä 
Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

Laituritietä on syytä jatkaa katuna aina niemen kärkeen asti ja osoittaa sinne kääntöpaikka. 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 
Kaava-alueella sijaitsevat nykyiset rakennuspaikat on osoitettu rakennuspaikoiksi, mutta uu-
sia rakennuspaikkoja ei ole syytä osoittaa yhdyskuntarakenteen reuna-alueelle, teollisuus-
alueen ja loma-asutuksen väliselle alueelle.  Alueelle ei siis ole tarkoituksenmukaista muo-
dostaa uutta asuinaluetta. 
 

Tontin rajoista sekä vesijättömaan lunastuksesta sovitaan erikseen. Vesijättöalueen lunastus-
ta ei ratkaista kaavassa, vaan vesijättöalueet tulee rajata kaava-alueen ulkopuolelle. Myös-
kään korttelin edustalla sijaitseva saari ei ole mukana kaava-alueessa eikä sinne osoiteta kul-
kuyhteyttä. 

 
Mielipide 19: Juha ja Jenny Vuorela 14.4.2015 

- Teollisuusalue sijoittuu luonnoksissa liian lähelle Laituritietä. 
- Luonnoksissa ei ole otettu huomioon luonnollisia korkeuseroja. 
- Teollisuusalueen raja täytyy olla pohjoisempana siten, ettei Laituritieltä katsottaessa näy teolli-

suusalueen rakennuksia tai rakennelmia. 
- Satamatien varaus tulee poistaa. 
- Korttelin 493 yläpuolella oleva leveä katuvarausalue tulee poistaa. 
- Laituritien eteläpuoleinen sekä pohjoispuoleinen puusto tulee säilyttää koskemattomana, varsinkin 

eteläpuoleinen olemassa oleva puusto antaa näkösuojan rinnetonteilta rantaan. 
- Kääntöpaikka tulee sijoittaa laiturien läheisyyteen. 
- Isommilla tonteilla ei tule poistaa mahdollisuutta kahdelle rakennuspaikalle. 
- talousrakennuksen rakennusala tulee poistaa ja käyttää etäisyyksiä rantaviivasta sekä rakentamis-

korkeutta 
- Rakennusluvat tulee käsitellä tapauskohtaisesti, koska ranta-alueita varmasti kunnostetaan. 
- Tontit tulee kaavoittaa sitovan tonttijaon mukaisesti asemakaavan yhteydessä. 
- Tie Mattilan kesämökille ei ole toteuttamiskelpoinen. Vesijättö tulisi kaivaa pois, jotta vesi virtaisi 

saaren ympäri. 
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Rauman kaupunki Kaavoitus Asemakaava ja asemakaavamuutos Maanpään alue 04-072 
Dnro 925/2014  YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ JA VASTINEET 
   
_______________________________________________________________________________________ 
 

- Mahdolliset meluhaitat tulee pysyä valtioneuvoston määrittelemien ohjearvojen puitteissa ja me-
luarvot tulee merkitä kaavaan. 

- Alueelle ei ole osoitettu mitään virkistysarvoa parantavaa. 
 

Vastine 
Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vi-
reillä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä 
Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

Laituritietä on syytä jatkaa katuna aina niemen kärkeen asti ja osoittaa sinne kääntöpaikka. 
Laituritien katuvarauksen leveyttä on syytä tarkentaa. 

Alueelle tulee laatia sitova tonttijako. 

Kaavassa tulee osoittaa melusuojaustarve sekä rajoittaa alueelta lähtevä melu siten, että se 
ei saa aiheuttaa 40 dB ylittävää melutasoa lähimpien loma- ja asuinrakennusten kohdalla. 

Vesijättöalueen lunastusta ei ratkaista kaavassa, vaan vesijättöalueet tulee rajata kaava-
alueen ulkopuolelle. Myöskään korttelin edustalla sijaitseva saari ei ole mukana kaava-
alueessa eikä sinne osoiteta kulkuyhteyttä. 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 
Kaava-alueella sijaitsevat nykyiset rakennuspaikat on osoitettu rakennuspaikoiksi, mutta uu-
sia rakennuspaikkoja ei ole syytä osoittaa yhdyskuntarakenteen reuna-alueelle, teollisuus-
alueen ja loma-asutuksen väliselle alueelle.  Alueelle ei siis ole tarkoituksenmukaista muo-
dostaa uutta asuinaluetta. 

 
 Asemakaava mahdollistaa virkistysalueen kehittämisen.  
 
 
Mielipide 20: Nettiadressi Antti Lammi ym. yhteensä 1223 nimeä 15.4.2015 

- Maanpään koskemattomuuden puolesta 
 

Vastine 
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Rauman kaupunki Kaavoitus Asemakaava ja asemakaavamuutos Maanpään alue 04-072 
Dnro 925/2014  YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ JA VASTINEET 
   
_______________________________________________________________________________________ 
 

Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

Satamalaajennus sekä siihen liittyvä tievaraus perustuvat Satakunnan maakuntakaavaan, vi-
reillä olevaan Rauman yleiskaavaan Visio 2025 (kaupunginvaltuusto 26.11.2012 133§) sekä 
Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen satamalaajennuksesta 18.6.2012 85§. 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaluonnoksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
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Vastine Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin mielipiteeseen 
Rauman Maanpään alueen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta 

 

1) Koko Maanpään alueen ehdottomasti luonnonsuojelullisesti ja maisema-arvoiltaan arvokkain 
osa on kalliomännikkö. ClT-karukko on pääasiassa täysin luonnontilaista, puustoltaan todella 
vanhaa useampi satavuotista, latvaan asti kilpikaarnaista, mäntyä. Poronjäkäliä on paljon. 
Tinajäkälien puuttuminen jäkälälajistosta kertoo alueen luonnontilaisuudesta. Pienilmasto on 
jäkälälajiston perusteella arvioiden uskomattoman hyvä ollakseen näin lähellä kaupunkia ja 
teollisuutta; puissa on runsaasti runkojäkäliä, eikä vanhoissa puissa ole neulasvaurioita. Tämän 
selittänee mereisyys sekä sieltä suunnalta puhaltavat tuulet. Erityisen huomionarvoista on myös 
se, että kalliometsät ovat Suomen kansainvälisiä vastuuluontotyyppejä. Nyt puhutaan myös 
ikivanhasta (Etelä-Suomessa yli 260 vuotta) karukkokankaasta, jotka ovat luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnissa (2008) statuksella CR eli äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. 

Vastine / Santtu Ahlman, Ahlman Group Oy: 

Kasvillisuusselvityksessä puhdistamon länsipuolelta on rajattu arvokkaaksi luontotyypiksi 
kalliomuodostuma, jossa on iäkästä mäntypuustoa. Kuviolle on annettu suositus, jonka mukaan se 
olisi hyvä säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Kyseessä ei kuitenkaan ole metsälain (10 §) 
mukainen kohde, sillä se ei ole ympäristöstä selvästi erottuva ja pienialainen, vaan osa hyvin laajaa 
kalliokokonaisuutta. Mielipiteessä esitetään perustellusti, että kyseessä on arvokas alue, mutta 
vastaavia kalliomänniköitä on hyvin runsaasti nimenomaan Rauman seudulla. Myös Maanpään 
länsikärjestä ja Kukoisista on rajattu pieni kalliomännikkö saman periaatteen mukaisesti. Lisäksi 
alueelta on tulkittu yksi metsälain (10 §) mukainen kalliokohde. 

2) Virkistysalueen ja teollisuuden käyttöön kaavaillut karukkokankaan väliin jää kapea 
suojaviheralueeksi ajateltu vyöhyke, joka on tarkoitus käyttää tien ja muun infrastruktuurin 
rakentamiseen. Jatkossa myös tämä olisi tarkoitus saattaa teollisuuden käyttöön. Tehdystä 
luontoselvityksestä ei käy ilmi, että alueella on noin 20 aarin kokoinen vesitaloudeltaan 
luonnontilainen soistuma. Kyse ei ole ihan tavanomaisesta kalliorämeestä, vaan vähintään 
kausikosteasta, saraisesta suosta, jossa kasvillisuus poikkeaa täysin ympäristöstään 
vaateliaammaksi; mm. hieskoivu, kuusi, pajuja, okarahkasammal. Soistumasta löytyi myös 
runsaasti marjova isokarpalo. Tällä hetkellä kosteikko on keskimäärin reilu puoli metriä syvä 
lampare eli soveltuu myös sammakoiden kutupaikaksi sekä korennoille lisääntymis- ja 
ruokailupaikaksi. 

Vastine / Santtu Ahlman, Ahlman Group Oy: 

Kyseessä on nimenomaan kausikostea alue, joka oli kuiva syksyllä 2014. ”Vesitaloudeltaan 
luonnontilainen soistuma” ei ole automaattisesti erityisen arvokas elinympäristö, eikä sitä ole 
tulkittu metsälain (10 §) mukaiseksi suotyypiksi, eikä muutenkaan merkittäväksi. Mielipiteessä 
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luetellut kasvilajit eivät kuvasta erityisen vaateliasta elinympäristöä, eikä se sitä olekaan. Tämän 
vuoksi kuviota ei ole rajattu kasvillisuusselvityksen yhteydessä arvokohteeksi. 

3) Selvityksistä: Maanpään kasvillisuusselvitys on pintapuolinen. Selvitys on tehty lokakuussa ja 
siitä puuttuu olennaisia lajeja mm. suokosteikon sarat, alkukesän kasvillisuus, sekä isokarpalo 
jne. Maastotöiden ajankohta ei sovellu kasvillisuusselvityksen tekoon, koska osa lajeista ei ole 
lokakuussa enää havaittavissa. Maanpään länsikärjessä on kevätjäiden paljastamaa 
kivennäismaata, josta pitäisi katsoa löytyykö sieltä pikkupunkaa. Luontoselvityksestä puuttuu 
edellä mainitun suon lisäksi OMT-alue, joka sijoittuu sekin harmaalle teollisuuden käyttöön 
kaavaillulle alueelle lähellä nykyistä Metsä Fibren rajaa. 

Vastine / Santtu Ahlman, Ahlman Group Oy: 

Kasvillisuusselvityksen raportin päätelmissä todetaan, että maastotöiden aikana havaittujen lajien 
lisäksi alueella on varmasti muita lajeja, joita ei ole ollut mahdollista löytää myöhäisen 
toimeksiannon vuoksi. Mielipiteen tekijän tulee huomioida, että käytännössä missään 
kasvillisuusselvityksessä ei löydetä absoluuttisella varmuudella kaikkia alueella esiintyviä lajeja. Se 
ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, sillä kyseessä ei ole lajistokartoitus vaan tavoitteena on 
kartoittaa arvokkaat elinympäristöt. Jotta lähes kaikki lajit löydetään, tulisi käyntejä tehdä myös 
pienille alueille useita kertoja kevään ja myöhäissyksyn välillä, mutta näin ei tehdä käytännössä 
missään koko Suomessa. Lokakuussa voidaan muilta osin tehdä vielä varsin luotettavia 
kasvillisuuskartoituksia kokeneiden luontokartoittajien ja maastobiologien toimesta.  

Luontoselvityksestä ei puutu edellä mainitun suon lisäksi lehtomaisen kankaan (OMT) aluetta, 
koska sitä ei kuulu raportissa esittääkään, sillä kyseessä ei ole eri lakien mukaan suojeltava 
elinympäristö tai muuten erityisen arvokas luontotyyppi.  

4) Löytyneen liito-oravareviirin rajaus on olematon, kun ajattelee naarasreviirin olevan 5-10 ha 
kokoinen. 

Vastine / Santtu Ahlman, Ahlman Group Oy: 

Liito-oravien reviirejä ei rajata koskaan maastossa reviirin teoreettisen koon mukaan vaan tehtyjen 
havaintojen ja soveliaan elinympäristön perusteella. Valtaosa reviireistä jää nykyään selvästi alle 
teoreettisen reviirikoon, mutta sen vuoksi elinpiireiksi ei kuitenkaan kuulu rajata esimerkiksi 
mäntykankaita. Maanpään reviiri on rajattu oikein perustein soveliaan elinympäristön ja tehtyjen 
havaintojen perusteella. 

5) Linnustoselvityksissä ei ole huomioitu ollenkaan yölaulajia. Karukkokallio on mitä tyypillisintä 
kehrääjäympäristöä ja vaikka Tiirassa sen paremmin kuin linnustoselvityksessä ei lajia löydy, on 
paikalliselta lintuja harrastavalta mökkeilijältä kalliolta kehrääjähavainto. Kehrääjä on EU:n 
lintudirektiivin liitteen 1 laji, joten sen mahdollinen esiintyminen alueella tulisi selvittää tarkoin. 
Huuhkaja pesii Maanpäässä, joskin ilmeisesti tehdasalueella. Kalliomänniköissä on huuhkajalle 
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sopivaa ravintoa, mm. jäniksiä. Huuhkaja on niin ikään liitteen 1 laji ja sen pesimäympäristön 
läheiset ruokailualueet tulisi säilyttää. 

Vastine / Santtu Ahlman, Ahlman Group Oy: 

Ahlman Group Oy ei ole vastannut Maanpään linnustoselvityksistä. Mielipiteestä tulisi käydä ilmi 
alueella kehrääjähavainnon tehneen lintuharrastajan henkilöllisyys ja havainnon yksityiskohdat, 
jotta luotettavuutta voidaan arvioida. Maanpään alue on kuitenkin mielipiteen mukaisesti 
soveliasta ja kehrääjän esiintyminen näin ollen mahdollista. Rauman kaupunki teettää erillisen 
kehrääjäselvityksen asian varmistamiseksi. Mielipiteen tekijän on kuitenkin syytä huomioida, että 
kehrääjä on Raumalla melko tavanomainen pesijä, jonka esiintyminen on selvästi puutteellisesti 
tunnettu. Esimerkiksi Rauman seudun lintuatlaksessa (Vasko ym. 2006) pesimäkannaksi esitetään 
vain 40–50 paria, mutta vuonna 2014 pelkästään Lapin Sammallahdenmäen sekä Sorkan, 
Taipalmaan ja Haapasaaren luontoselvitysalueilta varmistettiin 16 reviiriä.  

Huuhkajan reviiri on erittäin suuri, jopa kymmenen kilometriä läpimitaltaan. Mikäli laji pesii 
tehdasalueella, on rohkeaa väittää, että nimenomaan pieni Maanpään alue on huuhkajalle 
erityisen arvokas saalistusalue. Maanpään alueelta tehdään kehrääjäselvityksen lisäksi myös ranta-
alueiden vesilintulaskennat aiempien maastotutkimusten täydentämiseksi, mutta 
huuhkajatutkimusta ei nähdä tarpeelliseksi. 

6) Tehdyssä lepakkoselvityksessä löytyi useita lajeja. Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit 
kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) lueteltuihin tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin, 
luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on yksiselitteisesti kiellettyä. 

Vastine / Santtu Ahlman, Ahlman Group Oy: 

Ahlman Group Oy ei ole vastannut Maanpään lepakkoselvityksestä. Alueelta ei ole kuitenkaan 
löydetty luonnonsuojelulain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Aiemmin tehtyjen 
kartoitusten perusteella niitä ei todennäköisesti ole myöskään Maanpään itäpuoliskolla, sillä 
lepakkohavaintoja tehtiin kuitenkin melko vähän. Tavanomaiset havainnot eivät tarkoita, että 
alueella pesii lepakkoyhdyskunta. 

 

Porissa 4.5.2015 

 

________________________ 
Santtu Ahlman 
Toimitusjohtaja 
Ahlman Group Oy 
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Rauman kaupunki                    MAANPÄÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS 
KAAVOITUS  AK 04-072 
_______________________________________________________________________________________ 

Muistio 
VIRANOMAISNEUVOTTELU 30.3.2015 KLO 10 
MAANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kokoushuone Majakka, Turku 
Kutsutut:  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto 
Läsnä: Tuomo Knaapi (ELY),  

Juha Eskolin (Rauman kaupunki) ja  
Outi Virola (Rauman kaupunki)  

 
Viranomaisneuvottelussa käsiteltiin Maanpään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnosta 
ja keskusteltiin mm. seuraavista asioista: 
 

− Todettiin, että kaavatyö on kiinnostanut laajasti ja se on saanut runsaasti julkisuutta. 
− Lausuntopyynnöt on lähetetty ja lausunnot pyydetty 30.4.2015 mennessä. 
− Selvitykset: Alueella on tehty tarvittavat selvitykset 

 liito-oravaselvitys on valmistunut  
 Kehrääjäselvityksen tarpeellisuutta selvitetään. 
 Meluselvityksen tarkennus on tekeillä ja se toimitetaan ELY:lle heti kun se 

valmistuu. 
− Vaihtoehdoista VE2 on liito-oravan kannalta parempi vaihtoehto 
− Asemakaavalla voidaan vaikuttaa ainoastaan uuden teollisuusalueen meluun, ei 

olemassa olevan teollisuuden aiheuttamaan meluun. 
− Uuden teollisuusalueen melua rajoitettava siten, että alueelta ei saa aiheutua 

ohjearvoja ylittävää melua.  
− Satamatieyhteyden melu tulee ratkaistavaksi yhteyden toteuttamisen 

mahdollistavassa asemakaavassa. 
− Selostukseen tulee liittää yleiskaavatasoinen tarkastelu virkistysalueiden 

riittävyydestä. 
 
 
 
Raumalla 28.4.2015 
Outi Virola 
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Rauman kaupunki                    MAANPÄÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS 
KAAVOITUS  AK 04-072 
_______________________________________________________________________________________ 

Muistio 
VIRANOMAISNEUVOTTELU 28.4.2015 KLO 10 
MAANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS 
Rauman kaupungintalo kokoushuone 10, Rauma 
Kutsutut:  Satakuntaliitto, Satakunnan Museo 
Läsnä:  Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti, Satakuntaliitto 

Liisa Nummelin, rakennustutkija, Satakunnan Museo 
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja, Rauman kaupunki  
Outi Virola, kaavoitusarkkitehti, Rauman kaupunki 

 
Viranomaisneuvottelussa käsiteltiin Maanpään asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnosta 
ja keskusteltiin mm. seuraavista asioista: 

Asuinrakennuskortteli ja rakennussuojelu 
Alueella on tehty rakennusinventointi Rauman sataman laajennussuunnitelmiin liittyen 
vuonna 2008. Selvityksen mukaan kaava-alueen asuinrakennukset ovat kaikki arvokkaita, 
lievemmin suojeltavia, arvoluokka B, yksittäiskohteita. Näissä kohteissa tulee säilyttää 
pihapiiri, ei niinkään yksittäisiä rakennuksia.  
Luonnoksen kaavamerkintä (/s) –alue, jolla ympäristö säilytetään on suojelumääräyksenä 
riittävä, mutta uutta rakentamista tulee ohjata luonnosta tarkemmin siten, että se sopii 
alueen mittakaavaan ja rantamaisemaan. Myös puustoinen yleisilme tulee säilyttää. 
Suhde maakuntakaavaan 
Kaavassa on otettu huomioon maakuntakaavan aluevaraukset ja merkinnät ja 
maakuntakaavaa on käsitelty selostuksessa. Selostuksessa on myös perusteltu 
maakuntakaavan valmistelun jälkeen tehdyt tarkennukset esimerkiksi yhteystarpeiden 
osalta. Satakuntaliitto kaipaa selostukseen vielä yleiskaavatasoista, esitettyä laajempaa 
kuvausta maakuntakaavassa osoitetun eteläisen kehäyhteysmerkinnän 
(yhteystarvemerkinnät) ratkaisusta.  
Arkeologinen kulttuuriperintö 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Maanpään asemakaavassa ei ole mitään 
huomautettavaa.  Alue on inventoitu viime kesänä eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä 
tunneta. 
Muita asioita 
Vaikutusten arviointiin tulisi lisätä arviointi myös mereltä näkyvän maiseman muutoksesta. 
Todettiin, että Laituritien eteläpuoleisella alueella on syytä säilyttää mahdollisuus maa- ja 
metsätaloustoimintaan, mikä vaikuttaa oleellisesti alueen maisemaan. 
Lisäksi todettiin, että kaavatyö on kiinnostanut laajasti ja se on saanut runsaasti julkisuutta. 
Sekä Satakuntaliitto että Satakunnan Museo haluavat antaa lausunnon myös 
ehdotusvaiheessa.  
   
Raumalla 28.4.2015 Outi Virola 
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Rauman kaupunki
Tekninen virasto/ kaavoitus
Kanalinranta 3
26100 Rauma
kaavoitus@rauma.fi

Viite: Lausuntopyyntö 17.6.2015

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN MAANPÄÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN JA
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUKSESTA (AK 04-072)

Kaavahanke
Rauman kaupungin Maanpään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualue si-
jaitsee kaupungin keskustasta lounaaseen meren rannalla. Suunnittelualueen pohjoispuolella
on teollisuusalue ja eteläpuolella on lähinnä loma-asutusta ja vakituista asutusta. Maanpään jä-
tevedenpuhdistamo sijaitsee suunnittelualueen keskiosassa. Suunnittelualueen eteläosassa
kulkee tielinjaus, joka ulottuu meren rantaan asti. Tielinjauksen päässä, meren rannassa on
venevalkama. Tien varrella sijaitsee myös omakotitaloja.

Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa teollisuusalueen laajentuminen ja tulevaisuu-
den elinkeinopoliittiset ratkaisut ja toisaalta myös turvata nykyisten asuinrakennuspaikkojen
olemassaolo, ranta-alueen luonto- ja maisema-arvot sekä virkistysyhteydet.

Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksessa alueen pohjoisosa
on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueen itäpuolelle sijoittuva jätevedenpuhdistamo on osoitettu yhdyskuntatek-
nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Suunnittelualueen kesiosa ja
rantavyöhyke on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitta-
valle Järviluodon satamalaajennukselle johtavalle tieyhteydelle on osoitettu ohjeellinen katu-
varaus lähivirkistysalueelle, aivan teollisuusalueen eteläpuolelle. Mudaistentien etelänpuolei-
nen alue on osoitettu myös osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL2). Aluetta saa käyttää maa- ja
metsätalouskäytössä ja siellä voidaan mm. viljellä tai suorittaa metsähoidollisia toimenpiteitä,
mutta alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on virkistys ja ulkoilu.

Maanpään alueen asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa alueen nykyiset rakennuspai-
kat on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään. (AO/s). Mudais-
tentie/Laituritien päässä sijaitsee venesatama (LV).

Kaavoitustilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Museoviraston laatima Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -
inventointi on Valtioneuvoston 22.12.2009 tekemällä päätöksellä otettu valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi rakennettua kulttuuriympäristöä koskevaksi inventoin-
niksi. Inventointi korvaa vuoden 1993 inventoinnin (Rakennettu kulttuuriympäristö, Valta-
kunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian
osaston julkaisuja 16, 1993). Aiemman inventoinnin alueet, jotka eivät ole uudessa aineistossa
säilyvät maakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä.
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Maakuntakaavoitus
Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain
210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voi-
massa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kun-
nan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakun-
takaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.

Satakunnan maakuntakaavassa Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoi-
tetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan aluei-
denkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valta-
kunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhyk-
keitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta
sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyö-
dyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkolii-
kenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti ar-
vokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäy-
tön suunnittelun lähtökohtina. Kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä koskee myös seuraava
kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskoh-
taisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Suunnittelualue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle
(mv3). Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet,
joihin kohdistuu luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luon-
nonsuojelun kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita. Kehittämisvyöhykettä koskee seuraava
suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen.
Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kult-
tuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkai-
luun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee
ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

Suunnittelualue sijoittuu luoteesta satamatoimintojen kehittämisen kohdealuemerkinnällä
(ls) osoitettuun alueeseen. Merkinnällä osoitetaan niiden kauppasatamien lähialue, johon koh-
distuu satamatoimintojen alueiden käyttöön liittyviä laajennus ja kehittämistarpeita. Merkintää
koskee seuraava suunnittelumääräys: Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee turvata pitkän aika-
välin satamatoimintojen kehittämisedellytykset ja aluevaraukset. Satamatoimintojen suunnit-
telussa on otettava huomioon vaikutukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen, yleiseen
virkistykseen, linnustoon, muuhun eläimistöön sekä vedenalaiseen luontoon ja vedenalaiseen
kulttuuriperintöön. Aluetta suunniteltaessa tulee Liikennevirastolle, satamatoiminnasta vas-
taavalle taholle ja museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Suunnittelualueen halki on osoitettu tieliikenteen yhteystarvemerkintä, joka ulottuu suunnit-
telualueen pohjoispuolelle sijoittuvalta teollisuusalueelta aina valtatie 8:n kautta valtatielle 12
asti. Tieliikenteen yhteystarvemerkinnällä osoitetaan tieverkon kehittämisen kannalta tärkeät
yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on
turvattava tieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi
on tieverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tar-
koituksen- mukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
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Suunnittelualueen halki on osoitettu rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä, joka ulottuu
suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuvalta teollisuusalueelta aina valtatie 8:n kautta valta-
tielle 12 asti. Rautatieliikenteen yhteystarvemerkinnällä osoitetaan rataverkon kehittämisen
kannalta tärkeät yhteystarpeet. Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava
rautatieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on
rataverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tar-
koituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.

Suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu siirtoviemärin yhteystarvemerkintä (j). Merkin-
nällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät siirtoviemäreiden yhteystarpeet.
Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava siir-
toviemärin yhteys- tarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on siirto-
viemäriverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta
tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.

Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan suojavyöhykkeeseen (sv1). Suojavyöhykemer-
kinnällä (sv1) osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on läheisen alueen toiminnan tai muun
ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen vuoksi rajoitettava. Merkinnällä osoite-
taan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointi-
vyöhyke). Suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista lai-
toksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäris-
tölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskil-
le alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle
sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon anta-
miseen.

Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu teollisuus- ja varastotoimintojen aluetta (T1).
Merkinnällä osoitetaan merkittävät teollisuus- ja varastoalueet, joille saa sijoittaa vaarallisia
kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia, ja joita koskee EU-direktiivi 96/82/EY vaa-
rallisten aineiden aiheuttamien suuronnettomuusriskien torjunnasta (SEVESO II- direktiivi).
Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai
kuljetuksesta lähiympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat
riskit. Alueen suunnittelussa tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatek-
niikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu Maanpään jätevedenpuhdistamon merkintä (et-
j). Merkinnällä on osoitetaan vesihuollon kannalta tärkeät jätevedenpuhdistamot. Alueella on
voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuo-
tannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntavaltuustossa
13.12.2013. Ympäristöministeriö on vahvistanut 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakuntakaavan
1, vahvistuspäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on vireillä. Kaavaprosessi on aloitus- ja tavoi-
tevaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.4.-5.6.2015 välisen
ajan. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja
mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyt-
tö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kult-
tuuriympäristöt.
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Yleiskaavoitus
Maanpään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueella ei ole voimassa oike-
usvaikutteista yleiskaavaa. Rauman yleiskaava (hyv. 25.8.2003) on oikeusvaikutukseton
yleiskaava. Yleiskaavassa nykyinen teollisuusalue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi
(T), jätevedenpuhdistamon alue erityisalueeksi (E) ja maanpään alue on osoitettu virkistysalu-
eeksi (V). Meren rantaan johtaa viheryhteystarvemerkintä.

Rauman kaupungissa on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Rauman kaupunginval-
tuusto hyväksyi kokouksessaan 26.11.2012 Yleiskaava Visio 2025:n ohjeelliseksi perustaksi
jatkettaessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen.

Yleiskaavan Visio 2025:ssa Maanpään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelu-
alue kuuluu sataman laajennusalueeseen ja alueen poikki kulkee itälänsi suunnassa tieyhteys
Järviluotoon. Alue on myös osa laajempaa virkistysaluekokonaisuutta (V). Yleiskaava Visio
2025:ssa punainen katkoviiva rajaa sataman laajennusalueen ja musta yhtenäinen viiva osoit-
taa uuden tieyhteyden Järviluotoon. Ratayhteys Järviluodon satamalaajennuksen alueelle on
osoitettu nykyisen ratapihan kautta, pohjoista reittiä.

Yleiskaava Visio 2025:n kaavaratkaisu perustuu satamalaajennuksen osalta Rauman kaupun-
ginvaltuuston päätökseen 18.6.2012 85§: ”Kaikkien selvitettyjen vaihtoehtojen, Saukot, Ruu-
hiluoto, Järviluoto ja Hansklopp, toteuttaminen on selvityksessä käytettävissä olleiden tietojen
perusteella mahdollista. Lisäksi kaikkien näiden kustannukset ovat vaiheittainkin toteutettuina
erittäin merkittäviä, joten ensisijaisesti tulee eri toimenpitein pyrkiä kasvattamaan nykyisen
sataman ml Ulko-Petäjäs, kapasiteettia ja tehokkuutta. Tästä tulee tehdä kehittämissuunnitel-
ma, jonka osana tulee arvioida liikennemäärän kasvun vaikutuksia muuhun kaupunkirakentee-
seen. Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan vaihtoehto VE3 Järviluoto tukeutuen nykyi-
seen ratalinjaukseen.”

Asemakaavoitus
Maanpään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualue on pääosin asemakaavoit-
tamatonta. Maanpääntien eteläpuolella, jätevedenpuhdistamon ympäristössä on 26.8.1983
vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa alue on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palve-
levien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET-1). Viemärilietteen multausalueelle saa rakentaa
viemäriveden puhdistamon sekä jätehuoltoa palvelevia laitteita ja rakennuksia. Jätevedenpuh-
distamon etelä- ja pohjoispuolella on myös suojaviheraluetta (EV).

Kannanotot

Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa:

Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ratkaisu on pääosin Satakunnan
maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Ratkaisussa huomioidaan satamatoimintojen alueiden
käyttöön liittyvät laajennus ja kehittämistarpeet sekä Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu
teollisuus- ja varastotoimintojen aluevaraus (T1), jonka rajaus on tarkentunut asemakaavan ja
asemakaavan muutosta laadittaessa.

Maanpään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ratkaisu poikkeaa Satakunnan maakunta-
kaavasta sekä tieliikenteen että rautatieliikenteen yhteystarvemerkintöjen osalta. Asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja tielii-
kenteen osalta kytkeytymiseen valtatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan puuttuessa asemakaavaa laadittaessa on tehtävä yleiskaavatasoista
tarkastelua ja perustella poikkeamista maakuntakaavan tavoitteesta. Maanpään alueen asema-
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kaavassa ja asemakaavan muutostyössä on nostettu esiin Rauman kaupungin Yleiskaava Visio
2025:n kaavaratkaisu ja perusteltu poikkeamista Yleiskaava Visio 2025 prosessin aikana teh-
dyillä vaihtoehtotarkasteluilla ja kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Satakuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun eteläisen
kehäväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satamalaajennukselta valtatien 8 kautta
aina valtatielle 12 asti turvataan yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa. Maanpään
alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ratkaisu ei eteläisen kehäväylän linjausta
kaakon suuntaan ole estämässä, mutta kaavaratkaisussa olisi tarpeen myös esittää linjaus vä-
hintään ohjeellisella merkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen kehäväylän ja samalla sata-
man laajennuksen liikenneyhteyksien toteuttamismahdollisuudet asemakaavan toteuttamista
pidemmällä aikavälillä.

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnolla olevasta Maan-
pään asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksesta muuta lausuttavaa.

SATAKUNTALIITTO

Päivi Liuska-Kankaanpää Susanna Roslöf
alueiden käytön johtaja maakunta-arkkitehti

Tiedoksi:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakunnan Museo
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Rauman kaupunki Kaavoitus Asemakaava ja asemakaavamuutos Maanpään alue 04-072 
Dnro 925/2014 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA VASTINEET -EHDOTUS 
  2.9.2015  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA VASTINEET - EHDOTUSVAIHE 
 
 
 
Maanpään alueen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta pyydettiin ehdotusvaiheessa seuraavat 
lausunnot 14.8.2015 mennessä: 

• Varsinais-Suomen ELY-keskus 
• Satakuntaliitto 
• Satakunnan Museo 

 
 

Varsinais-Suomen elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus 2.7.2015 
- ELY-keskus on antanut lausunnon kaavahankkeen luonnosvaiheessa 27.4.2015. 
- ELY-keskus katsoo, että kaavaratkaisu on keskeisiltä osiltaan yleispiirteisen suunnittelun 

tavoitteiden mukaista. 
- ELY-keskuksella ei oman toimialansa osalta ole aihetta enempään lausuntoon kaavaehdotuksesta. 

 
Satakunnan Museo 14.8.2015 

- Satakunnan Museo toteaa, että sen luonnosvaiheen lausunto on huomioitu riittävästi.  
- Ainoastaan museo pitää liian suurena kaavan yleismääräyksiin kirjattua yksittäisen rakennuksen 

kokoa (300 kerrosalaneliömetriä). Alueen nykyiset rakennukset ovat pieniä jälleenrakennuskauden 
asuintaloja ja kesämökkejä asuinrakennuksineen, joista yksikään on tuskin 150m2 suurempi. Tontit 
osoitetaan jatkossa vain asuinkäyttöön, jolloin ei ole tarvetta rakentaa esim. maatalousrakennuksia 
tai elinkeinonharjoitukseen tarvittavia tiloja. 300m2 suuruinen omakotitalo taas tulisi olennaisesti 
poikkeamaan alueen nykyisestä rakennuskannasta. Lisäksi niin suuri yksittäisen rakennuksen 
rakentamismahdollisuus tulisi todennäköisesti houkuttelemaan olemassa olevien rakennusten 
purkamiseen ja korvaamiseen uudisrakennuksella. Siksi museo katsoo, että yksittäisen rakennuksen 
enimmäisala tulee pienentää korkeintaan 200 kerrosalaneliömetriin. 

 
Vastine Satakunnan Museon lausuntoon  

- Alue sijoittuu asemakaava-alueen reuna-alueelle ja tontit ovatkin luonteeltaan lähinnä haja-
asutusalueen rakennuspaikkoja. Tonttien rakennusoikeus on väljä, sama kuin 
rakennusjärjestyksessä asemakaava-alueen ulkopuoleisille alueille määritelty. Myöskään 
rakennusten kokoa ei haluta tämän vuoksi liiaksi rajoittaa.  

- Yksittäisen rakennuksen koon rajoittaminen ei myöskään takaa hyvää, alueelle sopivaa 
ympäristöä. Rakennusvalvonnan ohjauksessa hyvällä suunnittelulla ja oikealla sijoittelulla 
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saadaan parempaa ympäristöä ja myös alueen nykyiset kulttuurihistorialliset arvot 
huomioon ottavaa ympäristöä.  

 
 
Satakuntaliitto 14.8.2015 

- Kaavaratkaisu on pääosin Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Ratkaisussa 
huomioidaan satamatoimintojen alueiden käyttöön liittyvät laajennus- ja kehittämistarpeet sekä 
Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastotoimintojen aluevaraus (T1), jonka 
rajaus on tarkentunut asemakaavaa ja asemakaavamuutosta laadittaessa. 

- Ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta sekä tieliikenteen että rautatieliikenteen 
yhteystarvemerkintöjen osalta. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ratkaisu perustuu 
pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja tieliikenteen osalta kytkeytymiseen valtatiehen 8 olemassa 
olevia yhteyksiä hyödyntäen. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa asemakaavaa laadittaessa 
on tehtävä yleiskaavatasoista tarkastelua ja perustella poikkeamista maakuntakaavan tavoitteista. 
Maanpään alueen asemakaavassa ja asemakaavamuutostyössä on nostettu esiin Rauman 
kaupungin Yleiskaava Visio 2025:n kaavaratkaisu ja perusteltu poikkeamista Yleiskaava Visio 2025 
prosessin aikana tehdyillä vaihtoehtotarkasteluilla ja kaupunginvaltuuston päätöksellä. 

- Satakuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun eteläisen 
kehäväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satamalaajennukselta valtatien 8 kautta aina 
valtatielle 12 asti turvataan yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa. Maanpään alueen 
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ratkaisu ei eteläisen kehäväylän linjausta kaakon 
suuntaan ole estämässä, mutta kaavaratkaisussa olisi tarpeen myös esittää linjaus vähintään 
ohjeellisella merkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen kehäväylän ja samalla sataman 
laajennuksen liikenneyhteyksien toteuttamismahdollisuudet asemakaavan toteuttamista 
pidemmällä aikavälillä. 

 
 
Vastine Satakuntaliiton lausuntoon  

− Maakuntakaavaa valmisteltaessa ei Rauman sataman laajennussuunnasta ollut vielä 
ratkaisua. Maakuntakaavassa osoitetut yhteystarpeet (lausunnossa mainittu kehäväylä) 
ovat tarkentuneet satamalaajennusratkaisun (KV 18.6.2012 85§) myötä myös 
yleiskaavatyössä. Kaupunginvaltuuston 26.11.2012 jatkotyön perustaksi hyväksymässä 
Yleiskaava Visio2025 –kartassa liikenne sataman laajennusalueelle on ohjattu valtatie 8 
eteläisen eritasoliittymän ja Maanpään alueen kautta.  

− Maanpään alueen asemakaavassa ei estetä kehäväylän toteutumismahdollisuuksia, vaan 
asemakaavassa osoitettu ohjeellinen liikenneyhteys tarkentaa maakuntakaavassa 
osoitettua yhteystarvetta. 
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− Maakuntakaavassa esitetty rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä perustuu myös 
satamalaajennussuunnitelmiin. Rauman kaupunginvaltuuston periaatepäätös sataman 
laajenemisalueesta tehtiin kesällä 2012 (18.6.2012 85§). Päätöksen mukaan Satama 2030- 
laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalinjaukseen. Päätöksen 
perusteella tarvetta eteläiselle ratayhteydelle ei siis enää ole ja ratayhteyttä ei esitetä 
myöskään Yleiskaavan Visio 2025:ssä. Yleiskaavassa rautatien osalta turvaudutaan 
nykyiseen ratapihaan sekä koillisen teollisuusalueen ratapihavaraukseen.  Tämän vuoksi 
kyseistä ratavarausta ei ole tarkoituksenmukaista esittää myöskään Maanpään alueen 
asemakaavassa. 

− Maanpään alueen asemakaavassa ja asemakaavamuutoksessa eteläisen kehäväylän linjaus 
Maanpään alueella on osoitettu ohjeellisella merkinnällä: Järviluodon satamalaajennukselle 
johtava ohjeellinen katuvaraus. Meluvaikutukset huomioidaan yhteyden mahdollistavassa 
asemakaavassa. 
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1

Rostedt Jarno

Lähettäjä: Petri Laitonen 
Lähetetty: 19. elokuuta 2015 14:58
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Petri Laitonen
Aihe: Maanpään asemakaava

Hei,

Rauman kaupunki on käynnistänyt asemakaavan laadinnan Maanpään alueelle varautuakseen teollisuuden
tuleviin tarpeisiin. Näitä tulevia tarpeita ei ole julkisuudessa sen tarkemmin yksilöity.

Maanpää on Rauman ainoa luonnontilainen merenranta-alue, jossa kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus
ulkoilla ja nauttia meren läheisyydestä. Mikäli alueelle sijoitetaan teollisuutta, on alue tuhottu pysyvästi.
Vaikka rantakaistale säästettäisiinkin teollisuuden hampailta, on luonnonrauha mennyttä jos tehdasalueen
aita on selän takana rantakalliolla istuskellessa.

Teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen on Rauman ja Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeää. Liian
usein tuntuu kuitenkin käyvän niin, että sen varjolla luonto kärsii peruuttamattomia vaurioita aivan turhan
heppoisin perustein. Raumallakin (metsä)teollisuus on vallannut suuren osan rantaviivasta ja lisää pitäisi
vaan saada. Kovin vähän on kuitenkin pohdittu nykyisten alueiden käytön tehostamista. Sampaanalanlahden
ja sellutehtaan välinen alue on täysin hyödyntämättä vaikka siinä varsinkin lahtea täyttämällä olisi tilaa
laajallekin toiminnalle ilman, että koskematonta luontoa joudutaan tuhoamaan.

Mielestäni tällaista vaihtoehtoa pitäisi tosissaan tutkia ennen kuin suinpäin lähdetään tasoittamaan
Maanpään kallioita.

Viisaita päätöksiä toivoen

Petri Laitonen, Rauma
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1

Rostedt Jarno

Lähettäjä: Nyman Tommi 
Lähetetty: 20. elokuuta 2015 21:35
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: Maanpään kaavoitus

Hei,

Rauman kaupunki on käynnistänyt asemakaavan suunnittelun Maanpään alueelle. Asemakaavassa on
tarkoitus varata alue teollisuuden tuleville tarpeille.

Maanpään alue on tärkeä suunnistusalue lähellä kaupunkia. Vuosittain siellä järjestetään noin neljät
iltarastit, joista jokaiseen osallistuu 100-150 suunnistajaa, sekä mahdollisia muita suunnistuskilpailuja ja -
harjoituksia.

Lisäksi alue palvelee jäsenistöämme sekä lukemattomia muita liikunnan harrastajia ympäri vuoden
tarjoamalla hyvät lenkkeily- ja ulkoilumaastot sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia luonnontilaisista
merenrannoista.

Suunniteltu kaava tuhoaisi merikaupunkimme viimeisenkin kaikkien kaupunkilaisten käytössä olevan
luonnontilaisen ranta-alueen.

Yllämainittujen seikkojen vuoksi, Rasti-Lukko ry ei tue kaavan toteuttamista ja ehdottaa muita alueita
harkittavan teollisuuden laajenemistarpeita varten.

Rasti-Lukko ry

Tommi Nyman, Puheenjohtaja

************************************************************************
The information contained in this message and any
attached files may be confidential and legally privileged
and it is intended exclusively for the person or organisation
to whom it is addressed. Any disclosure, use or copying of
the information by anyone other than the intended
recipient is prohibited and may be illegal. If you are not
the intended recipient of this message or have received
this message in error you should notify the sender
immediately by return e-mail and delete this message. This
message has been scanned for viruses, but you should rely
on your own virus checker as the sender does not guarantee
the virus free transmission of this message.
************************************************************************
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YHTEENVETO MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 
EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 25.6. – 20.8.2015 
 
 
 
Maanpään alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksesta saatiin sen nähtävilläoloaikana 
25.6. – 20.8.2015 yhteensä 6 muistutusta. Näistä yksi oli yhteismuistutus, jonka oli allekirjoittanut yhteensä 
117 henkilöä.  
 
 
 
Mielipide 1: Väinö ja Pirkko Ahola 9.7.2015 

Muistutuksen jättäjä vaatii Rauman kaupunkia käymään piirirajankäyntiä tonttinsa osalta ennen 
kaavan hyväksymistä. 
 
Vastine 

Asianomaisilla maanomistajilla on oikeus vaatia rajojensa tarkistamista, mutta sitä varten 
heidän tulee hakea rajankäyntiä, mikä on maksullinen toimenpide.  

Kaavan kiinteistörajat perustuvat pohjakartan kartoitukseen. Rajojen tarkistaminen ei vaiku-
ta kaavan etenemiseen, vaan se voidaan suorittaa myös kaavan hyväksymisen jälkeen. 

 

Mielipide 2: Petri Laitonen 19.8.2015 
Maanpää on Rauman ainoa luonnontilainen merenranta-alue, jossa kaikilla kaupunkilaisilla on 
mahdollisuus ulkoilla ja nauttia meren läheisyydestä. Mikäli alueelle sijoitetaan teollisuutta, on alue 
tuhottu pysyvästi. Vaikka rantakaistale säästettäisiinkin teollisuuden hampailta, on luonnonrauha 
mennyttä jos tehdasalueen aita on selän takana rantakalliolla istuskellessa. 
  
Teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen on Rauman ja Suomen tulevaisuuden kannalta tär-
keää. Liian usein tuntuu kuitenkin käyvän niin, että sen varjolla luonto kärsii peruuttamattomia vau-
rioita aivan turhan heppoisin perustein. Raumallakin (metsä)teollisuus on vallannut suuren osan 
rantaviivasta ja lisää pitäisi vaan saada. Kovin vähän on kuitenkin pohdittu nykyisten alueiden käy-
tön tehostamista. Sampaanalanlahden ja sellutehtaan välinen alue on täysin hyödyntämättä vaikka 
siinä varsinkin lahtea täyttämällä olisi tilaa laajallekin toiminnalle ilman, että koskematonta luontoa 
joudutaan tuhoamaan.  
  
Mielestäni tällaista vaihtoehtoa pitäisi tosissaan tutkia ennen kuin suinpäin lähdetään tasoittamaan 
Maanpään kallioita. 
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Vastine 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaehdotuksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
 

 
Mielipide 3: Jenny ja Juha Vuorela 20.8.2015 

Virkistysalue on edelleen olemattoman pieni nyt esitetyssä ehdotuksessa. Teollisuusalueen rajan tulee 
kulkea pohjoisempana ottaen huomioon luonnonmuodostelmat, joilla pystyttäisiin takaamaan suojaa 
Laituritien puolelle ja muutenkin etelään. Luonnonmuodostelmat toisivat näkö- ja äänisuojaa. Äänien 
voimakkuus desibeleinä Laituritien viereisen metsän kohdalla on jo nyt sallitun ylärajalla. Näkymä Laitu-
ritielle ei saa olla suoraan teollisuusalueelle, kaupungin tulee varmistaa kaavasuunnittelussa luonnon-
mukainen näköeste. Ehdotus pilaisi näkymän asukkailta, mökkiläisiltä ja kaikilta aluetta käyttäviltä. 
Metsäinen kulkureitti muuttuisikin näiden suunnitelmien valossa tieksi, jolta näkymä teollisuusalueelle. 
 
On kaupungin päättäjien tehtävä varmistaa, ettei Maanpää tulevaisuudessa ole vain yksi iso teollisuus-
alue muiden joukossa - sillä näiden suunnitelmien mukaan sellaiseksi se on muuttumassa. On huoles-
tuttavaa ettei virkistysalueille anneta arvoa kaupunginjohdon tasolla. Teollisuudelle on tilaa muuallakin 
Rauman alueella. Uusia luonnon omia virkistysalueita ei saa takaisin jos ne mennään ja tuhotaan. 
 
Tulevat muutokset tulevat vaikuttamaan alueella olevien kiinteistöjen arvoon, niin kesämökkien kuin 
ympärivuotisessa käytössä olevien. Kaupunki ei ole vieläkään tehnyt selvitystä, vaikka näin on luvattu, 
siitä miten tämä tulee todellisuudessa vaikuttamaan. 
 
Talousrakennuksen sijoittamispaikka rannassa tulee muuttaa metrimääräiseksi rantaviivasta / minimi 
maan korkeuden mukaiseksi. Tämän hetken kaavassa oleva ”raja” on liian sitova koska rantoja voidaan 
muokata (ruoppaus, korotus) rakentamiseen sopiviksi. 
 
Tuntuu, ettei virkistysarvojen merkitykselle ihmisten arjessa anneta juuri minkäänlaista painoarvoa kun 
vastapuolella on teollisuus! Työpaikkojen kannalta teollisuus on toki tärkeä – emme kritisoi sitä vaan 
teollisuuden sijoittamispaikkaa. ei ole järkevää uhrata ainutlaatuista virkistysaluetta teollisuudelle – Te-
ollisuudelle on tilaa muuallakin. 
 
Tuntuu siltä, että kaupunki ei ole halunnut ottaa mielipiteitämme huomioon. 
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Vastine 
Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaehdotuksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  
 
Kiinteistöjen arvon muutoksen arviointia ei voitu tehdä sopivien vertailukohtien puuttuessa. 
 
Talousrakennuksen rakennusala on kaavassa osoitettu meritulvavaaran perusteella. Alueella 
on myös määrätty alin mahdollinen rakentamiskorkeus. Rannan voimakasta muokkaamista, 
pengerryksiä ja korottamista tulisi myös välttää, koska alue on linnustollisesti arvokas kohde. 

 
 
Mielipide 4: Auli Rinne 20.8.2015  

Muistutuksessa tuodaan esille Maanpään alueen ominaisuuksia ja merkitystä raumalaisille sekä matkai-
lijoille. Vaihtoehtoisia alueita teollisuudelle ovat mm. Lakari ja nykyisen, rannassa olevan teollisuusalu-
een entinen kaatopaikka. 
 

Vastine 
Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaehdotuksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 

 
 
Mielipide 5: Rasti-Lukko ry 20.8.2015 

Maanpään alue on tärkeä suunnistusalue lähellä kaupunkia. Vuosittain siellä järjestetään noin neljät il-
tarastit, joista jokaiseen osallistuu 100-150 suunnistajaa, sekä mahdollisia muita suunnistuskilpailuja ja -
harjoituksia. Lisäksi alue palvelee jäsenistöämme sekä lukemattomia muita liikunnan harrastajia ympäri 
vuoden tarjoamalla hyvät lenkkeily- ja ulkoilumaastot sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia 
luonnontilaisista merenrannoista. Suunniteltu kaava tuhoaisi merikaupunkimme viimeisenkin kaikkien 
kaupunkilaisten käytössä olevan luonnontilaisen ranta-alueen. 
 
Yllämainittujen seikkojen vuoksi, Rasti-Lukko ry ei tue kaavan toteuttamista ja ehdottaa muita alueita 
harkittavan teollisuuden laajenemistarpeita varten. 
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Vastine 
Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaehdotuksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 
Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

 
 
Mielipide 6: Vilma Sjölund ym. (yhteensä 117 nimeä) 20.8.2015 

Virkistysalue on edelleen liian pieni. Teollisuusalueen rajaa täytyy siirtää pohjoisemmaksi. Kaavaa laa-
dittaessa on varmistettava, että luonnollinen suoja teollisuusalueelta Laituritien puolelle säilyy. Kallio-
alueiden lakialueet tulee säilyttää Laituritien pohjoispuolelta ja näin ollen varmistaa ettei näkymä Laitu-
ritieltä ole suoraan teollisuusalueelle. Luonnollista suojaa antavat alueen maisemallisesti arvokkaat kal-
liot ja puusto. Kaavaa laadittaessa tuleekin varmistaa, ettei tulevaisuudessa teollisuusalueelle tulla ra-
kentamaan mitään joka korkeudeltaan ylittää jäljelle jäävän (olemassa olevan) puuston korkeuden. 
 
Kaupungin päättäjien tulisi varmistaa, että kaupunkilaisille jää virkistysalueeksi muutakin kuin kaistale 
rantaa. Teollisuusalueita on mahdollista sijoittaa muualle - olemassa olevaa ja aktiivisessa käytössä ol-
lutta virkistysaluetta ei. Yhteisen edun mukainen virkistysalue meren läheisyydessä olevine luontopol-
kuineen tulee säilyttää Rauman kaupungin asukkaille nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Äänien voimakkuus desibeleinä suojaavan metsän kohdalla on jo nyt sallitun ylärajalla. Kuitenkaan ei 
liene mitattu desibelejä Mudaistenlahden (Sjölundinlahden) vastakkaisella rannalla, jonne äänet kan-
tautuvat puiden ja vettä pitkin paremmin kuin Mudaistenlahden teollisuuden puolella. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa alueiden suunnittelun tavoitteiksi edistää mm. luonnon monimuo-
toisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä; ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemis-
tä ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä (5.2.1999 /132 5 §). Koska Maanpäässä ei ennestään ole ase-
makaavaa, tulee sitä laadittaessa otettava huomioon soveltuvin osin Maankäyttö- ja rakennuslain yleis-
kaavan sisältövaatimukset Yleiskaavan sisältövaatimuksen (5.2.1999 /132 39 §)mukaan kaavaa laaditta-
essa on otettava huomioon "rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen". 
 
Asemakaavan sisältövaatimusten mukaan "rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia 
eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää" (5.2.1999 /132 54§). Maanpäästä tehdyn maisemaselvi-
tyksen mukaan suunnitelma yksiselitteisesti "heikentää Maanpään alueen maisema- ja virkistysarvoja" 
(Rauman Maanpään maisemaselvitys, 20). Maanpäälle tärkeimmät maisemalliset arvot koostuvat mai-
semaselvityksen mukaan rantavyöhykkeestä ja kallioiden lakialueista, eli hyvin näkyvissä olevasta kal-
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Rauman kaupunki Kaavoitus Asemakaava ja asemakaavamuutos Maanpään alue 04-072 
Dnro 925/2014  YHTEENVETO MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 
  2.9.2015  
_______________________________________________________________________________________ 
 

lioperästä, kitukasvuisista männyistä ja karualuskasvillisuudesta. Maisemaselvityksen mukaan kyseessä 
on "erityisen tärkeä kalliokohouma", joka maisemallisten arvojensa lisäksi samalla estää nykyisen sata-
ma- ja teollisuusalueen näkymistä ja sen toimintojen kuulumista Laituritielle, sen asutusalueelle ja ran-
tavyöhykkeelle. (Rauman Maanpään maisemaselvitys, 16) Asemakaavasuunnitelman toteutuessa ar-
vokkaat kallioiden lakialueet luovutettaisiin teollisuudelle varatuksi alueeksi. Sen sijaan että kyseinen 
alue kaavoitettaisiin asemakaavassa teollisuusalueeksi, sille tulisi asettaa erityisen maiseman ja luon-
nonarvojen mukainen suojelumääräys (5.2.1999 / 132 57§). 
 
Havupuiden varastoinnista metsän läheisyyteen on olemassa tiukat määräykset, kuitenkin jo nyt metsä-
teollisuus varastoi havupuita metsän läheisyyteen. 

 
Vastine 

Kaupungin tulevaisuuden elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi ja tulevaisuuden biotalouden 
hankkeisiin varautumisen vuoksi alueen pohjoisosa (Teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue T) tulee kaavaehdotuksen mukaisesti osoittaa teollisuuden käyttöön. Teollisuusalu-
eelle tavanomaisen toiminnan laajuuden näkökulmasta aluevarauksen tulee olla riittävä. 
Alueen sijoittuminen nykyisen teollisuusalueen yhteyteen, olemassa olevan katu- ja infra-
struktuuriverkoston piiriin on tarkoituksenmukaista. 

  
Asemakaavassa on virkistysalueeksi osoitettu aikaisemmin kaavoittamatonta aluetta yhteen-
sä 53ha ja merenrantavyöhyke on säilytetty virkistyskäytössä.  

Kaavatyötä varten alueella on tehty meluselvitys, joka ulottuu myös Mudaistenlahden (Sjö-
lundinlahden) eteläpuolelle. 

Alueella on tehty tarvittavat luontoselvitykset ja niiden perusteella osoitettu asemakaavassa 
arvokkaat ja siten säilytettävät alueet mm. liito-oravan reviirit ja ekologiset käytävät. 

Asemakaavalla ei määrätä havupuiden varastoinnista. 
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SATAMALAAJENNUS 50ha

Järviluoto

Satamarata 750m
Satamaratapiha 750m

LISÄARVOALUE 84ha

Järviluodon satamalaajennus
(perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen 18.6.2012)

Yleiskaava 2025 alustava luonnos:
tarkennettu sataman lisäarvoalueen rajaus

JÄRVILUODON SATAMALAAJENNUSJÄRJESTELYT

Satamalaajennuksen tieyhteys

Eritasoliittymä
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0.00 Poistettavia asemakaavamääräyksiä:

EV8.07 Suojaviheralue.

ET-18.0101 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alue. Viemärilietteen multausalueelle saa
rakentaa viemäriveden puhdistamon sekä jätehuoltoa
palvelevia laitteita ja rakennuksia.

EVA068 Suojaviheralue.

A082 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

A090 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

POISTETTAVA KAAVA

04-072
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Maanpään alueen asemakaavamuutos
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