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ASEMAKAAVAMUUTOS R-SARKON OY AK  25-002 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  

 
Suunnittelualueen sijainti 
Aloite 

Saarlink Oy sekä Rauman kaupunki/ Elinkeino- ja suunnittelupalvelut hakivat ase-
makaavamuutosta 16.10.2015 päivätyllä kirjeellä. Kaavoitusjaosto teki päätöksen 
kaavamuutokseen ryhtymisestä 19.10.2015 (KVJ 132 §). 

 
Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kuivassuon teollisuusalueella, Rekitien ja Vesakkotien lä-
hiympäristössä, jossa toimii automaattisorvaamo R-Sarkon Oy. Kaava-alue on kau-
pungin omistuksessa ja kaavarajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

 
Suunnittelutilanne 

Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue sijoittuu Teollisuus- ja varastotoi-
mintojen alueelle (T), uuden yhdystien varrelle. 
Saarlink Oy:lle vuokrattu alue sijaitsee rakennuskaavana hyväksytyn asemakaavan 
(vahvistettu 23.12.1992, 004233) mukaisessa korttelissa 305. Tila on pääosin Ympä-
ristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY), mutta osa 
tilasta sijoittuu myös erillispientalojen korttelialueelle, jolla on mahdollista rakentaa 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden rakennuksia (AO-8). Tehokkuuslu-
ku TY-alueella on e=0.4 ja AO-8-alueella e=0.3. 
Korttelissa 2502 on voimassa 27.2.1995 hyväksytty asemakaava (1305), jossa alue 
on osoitettu Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialu-
eeksi (TY-3). Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häi-
ritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista muuta häiriötä. Yhdistelmäajoneuvolii-

kenne on sallittu. Rakennukset on sijoitettava vähintään neljän metrin etäisyydelle 
tonttien välisestä rajasta. 
Korttelien 305 ja 2502 välisellä alueella on noin 15 metriä leveä, asemakaavassa 
(hyväksytty 27.2.1995, 1305) lähivirkistysalueeksi (VL) osoitettu alue. Lähivirkistys-
alueella sijaitsee kunnallistekniikan verkostoja sekä avo-oja, joka johtaa hulevesiä. 

 
Kaavan tavoitteet 

Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää kahdessa eri korttelissa (305 ja 2502) si-
jaitsevat tontit sekä linjata uudelleen kortteleiden välissä kulkeva hulevesille ja kun-
nallistekniikan verkostoille varattu alue nykyistä pohjoisemmaksi, mutta siten että se 
sijoittuu tontin alueelle.  

 
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 

Kaavatyön yhteydessä tulee varmistaa, että laajalta alueelta johdettaville hulevesille 
tarkoitettu reitti on uudesta linjauksesta huolimatta toimiva ja mitoitukseltaan riittävä 
myös tulevaisuudessa. Lisäksi tulee huomioida alueen sijainti raakavesikanavan va-
luma-alueella. 

 
Vaikutusten arviointi 

Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yh-
teydessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. 
Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön 
aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan 
tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomuk-
set on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset 
tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 
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 
Satu Sarkoranta 

 puh. (02) 834 3662 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, lakimies 
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Aikataulu Syksy 2015 Talvi 2016 Kevät 2016 Kesä 2016 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 
14 päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 
päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Alueen maanomistajat  OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat 

OAS tiedoksi  Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kau-
pungingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallis-
tekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viher-
aluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristön-
suojelupäällikkö 
Liikuntatoimenjohtaja 

OAS tiedoksi ja kom-
mentteja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus Kuulutus 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus ELY 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
 

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 vaikutusmahdolli-
suudet 

Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa 
varten 

Kirjallinen mielipide luon-
noksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

 
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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