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Rauman yleiskaavan alustava visio 2025

STRATEGINEN YLEISKAAVA

Strategisen yleiskaavan tavoitteena on saada aikaan strateginen visio, jossa
yhdistyneen kunnan kehityksen ja tulevan maankäytön kannalta keskeiset alueet,
hankkeet ja menettelytavat voidaan määritellä ja ohjelmoida. Keskeisiä alueita ovat
mm. laajenemissuunnat, täydentyvät alueet, keskustaajama, maailmanperintökohteet
sekä kyläalueiden kehitysnäkymät. Keskeisiä hankkeita ovat mm. rata- ja tieverkon
kehitystarpeet, sataman laajenemistarpeet ja muun elinkeinoelämän hankkeet.
Keskeisiä menettelytapoja ovat tarkentavan yksityiskohtaisemman kaavoituksen
tarpeiden ja tavoitteiden määrittäminen sekä maankäytön yhteensovittaminen
kaupungin eri hallintokuntien strategioiden kanssa. Suunnittelualueen laajuus on
koko Rauman kaupunki, johon kuntaliitosten myötä ovat liittyneet Kodisjoki (2007) ja
Lappi (2009).

Yleiskaavan strategisen osan tavoitteena on muun ohella ylläpitää ja kehittää
toimivan yhdyskuntarakenteen m uotoutumista Raumalla. Keskustaa tiivistetään ja
muita taajamia ja kyläkeskuksia kehitetään maltillisesti sekä luodaan lähtökohdat
haja-asutuksen ohjaamiselle. Tavoitteena on hillitä asukasmäärän vähenemistä ja
luoda suotuisat lähtökohdat väestönkasvulle. Siihen pyritään vaikuttamaan
luomalla mahdollisuudet monipuolisten ja omaperäisten asuinalueiden
suunnittelulle, yhteisöllisyydelle ja elämän eri vaiheet huomioivalle asumiselle.
Merellisyyttä halutaan korostaa niin asumisen, virkistyksen kuin matkailunkin
näkökulmasta. Raumaa kehitetään liikenteellisestä näkökulmasta kohti
mahdollisimman energiatehokasta kaupunkirakennetta. Siinä huomioidaan kaikki eri
liikennemuodot ja tutkitaan niin joukkoliikenteen kuin kevyen liikenteenkin toimivuutta
ja tarkoituksenmukaisuutta. Sataman tulevaisuus sekä uudet liikennejärjestelyt
vaikuttavat yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen omalta osaltaan. Visiossa on
otettu huomioon tällä hetkellä selvitettävänä olevat sataman laajennusalue
vaihtoehdot ja niiden vaikutukset maaliikennejärjestelyihin.

Yleiskaavan laatimisessa on käytetty apuna myös rakennemalleja. Ilmastonäkökulma
on tuotu suunnitteluun vertaamalla eri rakennemallien ilmastovaikutuksia.

Maankäytön strateginen visio 2025 toteutetaan laatimalla oikeusvaikutteinen
yleiskaava, joka ohjaa alueen yksityiskohtaisempaa maankäytönsuunnittelua,
kuten osayleis- ja asemakaavoitusta. Ennen oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadintaa
alueelta laaditaan tarvittavat selvitykset muun ohella maisemaselvitys, rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys ja viherverkostoselvitys.
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ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-keskus) KANNANOTOT

YLEISTÄ

Lausunnolla olevassa suunnitelmassa on tarkasteltu koko kunnan tasolla
maankäytön kannalta laajoja peruskysymyksiä kuten alue- ja yhdyskuntarakennetta,
kasvusuuntia sekä liikenneyhteyksiä. ELY —keskus pitää koko nykyisen Rauman
aluetta koskevaa strategista yleiskaavaa pääpiirteissään käyttökelpoisena pohjana
jatkossa laadittavalle oikeusvaikutteiselle yleiskaavoitukselle.

Suunnitelma on pääpiirteissään Satakunnan maakuntakaavan mukainen.
Selostuksessa olisi kuitenkin perusteltua esittää, miten strateginen yleiskaava
toteuttaa ja edistää maakuntakaavan tavoitteita ja miltä osin mahdollisesti haetaan
maakuntakaavaa täsmentävää tai siitä poikkeavaa ratkaisua.

Yleiskaavan mitoitus perustuu väestöennusteeseen sekä asumisväljyyden ja
asuntokuntien määrän arvioituun kasvuun. Asuinrakentamiseen suunniteltujen uusien
alueiden määrä vaikuttaa suurelta, mutta on suunnittelun tarkkuustaso ja
epävarmuustekijät huomioon ottaen vielä perusteltu. Jatkosuunnittelussa mitoitusta
on kuitenkin syytä tarkentaa sekä kiinnittää huomiota uusien alueiden
toteuttamisjärjestykseen ja toteuttamisen ajoitukseen.

Alueen elinvoimaisuuden, kestävän yhdyskuntakehityksen ja toimivan
liikennejärjestelmän edistämiseksi ELY —keskus korostaa yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä ja täydennysrakentamisen merkitystä, palvelujen saavutettavuutta sekä
joukko- ja kevyen liikenteen edellytysten parantamista. Tämän vuoksi visiossa
esitetyn nykysuuntauksen jatkumisen sijasta tulisi pyrkiä lisäämään
asemakaavoitetulle alueelle rakennettujen asuntojen osuutta kaikista asunnoista.
Yhdyskuntarakenteen eheyttä ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tulee pyrkiä
parantamaan suunnittelemalla asuminen tässä suhteessa riittävän tehokkaaksi.

LIIKENNE

Rauman tieverkon rungon muodostavat Turku-Pori-Oulu valtatie 8 sekä Rauma-
Tampere-Kouvola valtatie 12. Valtatietä 12 on hiljakkoin jatkettu Rauman nykyiseen
satamaan. Valtatien 8:n tärkeimmät kaksi liittymää keskustan kohdalla on rakennettu
eritasoliittymiksi. Viime vuosien aikana Rauman kaupungin sekä etelä- että
pohjoisosissa on valtatielle 8 rakennettu ohituskaistoja sujuvoittamaan päätien
liikennettä.

Satakunnan vahvistetussa maakuntakaavassa valtatie 8 on esitetty
nelikaistaistettavaksi U najan ja Eurajoen keskustan välillä. Valtion tieviranomaisen
kannanoton mukaan (Tiehallinto: Pääteiden kehittämisen tavoitteet ja toimintalinjat,
raportti 2007) Rauman keskustan nykyisten eritasoliittymien väli voitaisiin kuitenkin
säilyttää kaksikaistaisena.

Rauman satama toimii tavaraliikenteen solmupisteenä, minne on hyvät
liikenneyhteydet meri-, rauta- ja maanteitse. Yleiskaavatyön yhteydessä
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päätettävästä sataman pitkänajan laajenemissuunnasta riippuu, kuinka suuria
muutoksia Rauman rata- ja tieverkkoon tarvitaan. Eteläisin satamavaihtoehto
edellyttäisi kaikista mittavimpia ja kalleimpia väyläinvestointeja.

Strategisessa yleiskaavassa on esitetty myös uusien tieyhteyksien rakentamista mm.
yhdystie/kokoojakatu pohjoiseen Olkiluodon suuntaan, pieni jakso uutta seututietä
Lapin taajamassa sekä etelässä yhdystie/kokoojakatu Voiluodon ja valtatien 8 välille.
Yhteydet on osoitettu strategisessa yleiskaavassa yhtenäisellä viivalla.
Yleiskaavatyön edetessä yhteyksien tarve tulee perustella riittävästi ja harkittavaksi
tulee, voidaanko yhteydet osoittaa uutena tieyhteytenä yhtenäisellä viivalla,
ohjeellisena tielinjauksena vai yhteystarpeena.

Valtateille on esitetty melko kattavasti yhteystarvemerkinnällä rinnakkaistieyhteyksiä,
mitä voidaan pitää valtatieliikenteen kannalta hyvänä. Valtatien 8 jo toteutettujen
ohituskaistojen rakentamisen yhteydessä sekä pohjoisessa Tiilivuorentietä että
etelässä Pekomäentietä on jatkettu, jolloin liittymäpaikat valtatielle ovat muuttuneet
kaavakartalla esitetystä.

MUITA NÄKÖKOHTIA

Yleiskaavan strategisen osan luontoraportti eli yhteenveto olemassa olevista
luontoselvityksistä ja paikkatietoaineistoista on riittävä pohja suunnittelun tähän
vaiheeseen.

Vesihuollosta on todettu, että sen kehittäminen perustuu vuonna 2010 laadittuun
kunnalliseen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Lisäksi voisi mainita Rauman
seudun (alueellisen ) vesihuollon kehittämissuunnitelman. Tavoitteista sen sijaan
puuttuu kokonaan vesihuollon osuus. Siellä voisi mainita, että kyseisiä
rakennemalli ratkaisuja varten olisi myös turvattava valittavalle vaihtoehdolle vuonna
2025 toimiva ja varma vesihuolto. Samoin voisi todeta maankäytön strategisessa
visiossa. Vuoden 2025 visioon ei vesihuollon osalta automaattisesti ole vielä voitu
varautua ja siksi muistutus tässäkin raportissa on paikallaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 20.12.2011 nimennyt Turun, Raision,
Naantalin ja Rauman rannikkoalueista koostuvan alueen merkittäväksi
tulvariskialueeksi. Ministeriö on samana päivänä päätöksellään nimennyt Turun,
Raision, Naantalin ja Rauman tulvaryhmän. Tulvaryhmän tehtävänä on asettaa
tulvariskien hallinnan tavoitteet ja käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten
laadittavat selvitykset, kuten tulvavaara- ja tulvariskikartat, sekä hyväksyä
suunnitelma ja siihen sisältyvät toimenpiteet vuoden 2015 loppuun mennessä.
Tulvavaara- ja tulvariskikartat valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä.
Tulvaryhmän työ tulee ottaa huomioon Rauman yleiskaavaa laadittaessa siten, että
yleiskaava tukee tulvariskien hallinnan tavoitteita ja toimenpiteitä.
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Alustavaan kartta-alueeseen merkityistä pohjavesialueista Monnan pohjavesialue on
poistettu luokituksesta 29.8.2009 eikä sitä ole enää tarpeen huomioida maankäytön
suunnittelussa ja siihen liittyvissä kartta-aineistoissa.

Rauman kaupungin alueella on Kirkonkylän, Karhunselän, Katonan, Kodiksamin,
Niemisen ja Koulun pohjavesialueet, joista Kodiksami, Nieminen ja Koulu ovat
pistemäisiä pohjavesialueita. Kaavakartoilla tulisi esittää myös pistemäiset
pohjavesialueet, mikäli ne edelleen toimivat vedenottamoina tai varavedenottamoina.

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueiden käytössä on otettava huomioon
pohjavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjaveden pilaantumis- ja
muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle
tärkeistä ja muista vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista.

Nykyisten suositusten mukaan pohjavesialueille ei kaavoissa tule osoittaa lainkaan
uutta teollisuutta tai varastointia tai muita riskitoimintoja eikä sallia niiden
laajentamista. Uusia teitä ja muita liikennealueita voidaan pohjavesialueille
kaavoittaa vain poikkeustapauksissa. Pohjavesialueille ei tule sijoittaa myöskään
jätevedenpuhdistamoja, -pumppaamoja eikä pohjavesialueiden läpi kulkevia
siirtoviemäreitä. Muiden toimintojen kuten uusien työpaikka- tai asuntoalueiden
sijoittaminen pohjavesialueelle on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että
luonnontilaista pohjavesialuetta jää riittävästi ja vaikutusten arvioinnin perusteella
voidaan osoittaa, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa pohjaveden laadulle tai määrälle.
Pohjavedenottamoiden kohdalle tai välittömään läheisyyteen ei tule kaavoittaa mitään
uusia toimintoja.

Rauman yleiskaavan alustavassa visiossa Lapin Kirkonkylän pohjavesialueella on
teollisuusalueita, asuntoalueita ja uusi tie. Kodiksamin sekä Kodisjoen Niemisen ja
Koulun pistemäisten pohjavesialueet ovat kyläalueilla. Ainakin näiden varausten
vaikutukset pohjavesialueen pohjaveden laatuun ja määrään tulee jatkossa
yleiskaavatyön yhteydessä selvittää, riskitoimintoja rajoittaa ja määrittää riittävän
yksityiskohtaiset kaavamääräykset niille toiminnoille, jotka selvityksen perusteella
arvioidaan pohjavesialueelle soveltuvan.

Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön merkintä (kh- 1)
näyttäisi puuttuvan vielä joiltakin Rauman alueen RKY-kohteilta.

JATKOSUUNNITTELU

Maankäytön strateginen visio 2025 on tarkoitus toteuttaa laatimalla oikeus
vaikutteinen yleiskaava, joka ohjaa alueen yksityiskohtaisempaa maankäytön
suunnittelua, kuten osayleis- ja asemakaavoitusta. Ennen oikeusvaikutteisen
yleiskaavan laadintaa tulee alueelta laatia mm. maisemaselvitys, rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys ja viherverkostoselvitys. Oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa on tavoitteena esittää Rauman sataman laajentamista varten yksi
päävaihtoehto ja yksi varavaihtoehto. Oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitetaan
erilaiset kylävyöhykkeet ja määritetään kyläalueita varten alustava mitoitus. Kylien
tarkemmat mitoitusvyöhykkeet määritellään maisemayleiskaavojen yhteydessä ja
kokonaismitoitus sekä rakennuspaikkojen sijainti kyläosayleiskaavojen
laadinnan yhteydessä.
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ELY —keskus pitää esitettyä strategisen vision toteutustapaa hyvänä. Sataman
laajennukseen liittyvät ratkaisut ovat pitkästä aikajänteestäkin johtuen vaikeita, mutta
laajasti muuhunkin maankäyttöön vaikuttavina sataman laajennusmahdollisuudet
kuuluvat yleiskaavoituksen yhteydessä ratkaistaviin asioihin.

Yhdyskuntarakenteen kannalta tavoitellun kehityksen kokonaisarviointia helpottaa
visiossa esitetty toteutustapa kyläalueiden jatkosuunnittelusta.

Yksikön päällikkö 7Anna-Lleena Seppälä

/
Ylitarkastaja /Tuo o Knaapi
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kaavoitus@rauma.fi
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raimo.iarvinen @ ely-keskus.fi
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Lausunto Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 2025  
 

Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt 26.3.212 Satakuntaliitolta lausuntoa Rauman yleiskaa-
van alustavasta visiosta 2025 31.5.2012 mennessä.  
 
Visio kertoo, millä tavalla kaupunkia tullaan kehittämään seuraavat vuosikymmenet ja sen avulla 
voidaan mm. kohdistaa elinkeinoelämän ja yhdyskuntasuunnittelun toimet yhteisesti valittuihin 
tavoitteisiin. Rauman maankäytön strategisessa visiossa 2025 tullaan esittämään yhdistyneen kun-
nan maankäytön perusperiaatteet. 
 
Tämän yleiskaavan laatimista palvelevan strategisen osan tavoitteena on lisätä Rauman tunnetta-
vuutta ja tavoitettavuutta osana eteläistä Suomea. Päämääränä on ylläpitää ja kehittää toimivan 
yhdyskuntarakenteen muotoutumista Raumalla. Keskustaa tiivistetään ja muita taajamia ja kylä-
keskuksia kehitetään maltillisesti sekä luodaan lähtökohdat haja-asutuksen ohjaamiselle. 
 
Tavoitteena on hillitä asukasmäärän vähenemistä ja luoda suotuisat lähtökohdat väestönkasvulle. 
Suunnittelualueen laajuus on koko Rauman kaupunki, johon kuntaliitosten myötä ovat liittyneet 
Kodisjoki (2007) ja Lappi (2009).  
 
Maankäytön strateginen visio 2025 toteutetaan laatimalla oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka oh-
jaa alueen yksityiskohtaisempaa maankäytönsuunnittelua, kuten osayleis- ja asemakaavoitusta. 
Ennen oikeusvaikutteisen yleiskaavan suunnittelua laaditaan tarvittavat selvitykset sekä tehdään 
tarvittavat päätökset sataman laajennusvaihtoehdoista. 

 
 
 
 
Kaavoitustilanne 
 
Maakuntakaavoitus 

Suunnittelualueella on voimassa 31.11.2011/YM vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Sata-
kunnan vaihemaakuntakaavan 1 valmisteluaineisto on asetettu nähtäville 28.5. – 29.6.2012 väli-
seksi ajaksi mielipiteitä ja lausuntoja varten. Vaihemaakuntakaavassa määritellään tuulivoiman 
tuotantoon parhaiten soveltuvat alueet Satakunnassa.  
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Yleiskaavoitus 
Suunnittelualueella on voimassa Rauman Yleiskaava vuodelta 2003 ja Rauman keskustan 
osayleiskaava vuodelta 2003. Kodisjoen keskusta-alueella on voimassa osayleiskaava vuodelta 
2001. Lapin keskustassa on voimassa osayleiskaava vuodelta 1989.  

 
Kannanotot 
 

Satakuntaliitto toteaa Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 2025 suhteessa Satakunnan maa-
kuntakaavassa esitettyihin kehittämistavoitteisiin Rauman kaupungin alueella seuraavaa: 
 
- alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteet toteuttavat Satakunnan maakuntakaavan keskeisiä ke-

hittämistavoitteita kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä sekä satamatoimintojen ja mat-
kailun kehittämisvyöhykkeillä.  

- keskeiset aluevaraukset ovat maakuntakaavan tavoitteita täsmentäviä 

- liikenneverkon kehittämisvaihtoehtojen ratkaisut täsmentyvät satamatoimintojen kehittämis-
suunnan ratkettua. 

- yhdyskuntateknisen huollon verkkoa ei vision yleispiirteisyydestä johtuen ole esitetty. Sata-
kuntaliiton selvityksen ”Mannertuulialueet Satakunnassa” perusteella on nyt nähtävänä ole-
vassa vaihemaakuntakaavan luonnoksessa esitetty Lappi Eurajoki-tien itäpuolelle laaja tuuli-
voiman tuotantoon soveltuva alue, joka tulisi ottaa huomioon jo visiossa 

- muiden elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen on esitetty maakuntakaavaa laa-
jempina aluevarauksina vt 8:n pohjoispuolella tarkentuvan suunnittelun perusteella 

- inventointeihin perustuvat kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonympäristön arvokkaat 
pienialaisemmat kohteet ja alueet osoitettaneen vasta lakisääteistä yleiskaavaa laadittaessa. 

 
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan ja muiden yleispiirteisten maakunnallis-
ten suunnitelmien perusteella lausunnolla olevasta visioluonnoksesta muuta huomautettavaa.  

 

 
 Jukka Moilanen    Sirkka Lehto 
 alueiden käytön johtaja   maakunta-arkkitehti 
 
 
 
Liite:  Ote Satakunnan maakuntakaavasta, jossa on esitetty myös tuulivoiman tuotan-

toon ehdotetun alueen likimääräinen sijainti sekä valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetttujen kulttuuriympäristöjen rajaukset 

 
Jakelu:  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku 
  Satakunnan ELY-keskus, Pori 
  Satakunnan Museo, Pori 
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Kaavoitus 
Tekninen virasto 
PL 104 
26101 RAUMA 
 
 
 
 
Viite:  Lausuntopyyntönne 23.3.2012 
 
Asia: Rauman yleiskaavan alustava visio 2025 
  
 Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt Satakunnan Museon lausuntoa Rauman 

yleiskaavan alustavasta visiosta 2025. Alustava visio on strateginen suunnitelma, 
jonka perusteella laaditaan juridinen yleiskaava. Uuden yleiskaavan laatiminen on tul-
lut ajankohtaiseksi mm. jo toteutuneiden kuntaliitosten sekä nykyisen yleiskaavan 
aluevarausten loppuun käyttämisen myötä. Strategisen vision tavoitteena on esitellä 
maankäytön perusperiaatteet ottamalla myös huomioon maiseman-, luonnon- ja kult-
tuurihistorian arvot. Sen pohjaksi on tehty suuri määrä selvityksiä sekä kolme erilaista 
rakennemallia.  

 
 
 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta alustavassa visiossa on huomioitu valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti merkittävät alueet sekä arvokkaimmat yksittäiset koh-
teet. Tarkempi kulttuuriympäristöselvitys on parhaillaan tekeillä (Satakunnan Museo) 
Rauman kaupungin tilaamana. Selvityksessä luetteloidaan paikallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöt sekä syvennetään tietoa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävistä alueista ja kohteista historiallisten karttojen, tutkimustiedon ja maastoin-
ventointien pohjalta sekä määritellään tulevien rakennusinventointien tarve. Selvityk-
sen tietoja on tarkoitus hyödyntää vision pohjalta työstettävässä Rauman yleiskaa-
vassa.  

 
Arvokkaat kulttuuriympäristöt on yleiskaavavisiossa osoitettu nyt kahdella rajauksella 
(kh-1 ja kh-2). Kun kulttuuriympäristöselvitys valmistuu, tulevat kaavakartalle merkit-
täviksi myös paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Työstettäessä yleiskaava-
luonnosta on vielä syytä harkita, otetaanko käyttöön kolmas rajaus vai käytetäänkö 
kh-1 -rajausta sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti merkittävistä alueista. Sil-
loin kh-2 -rajauksella voitaisiin osoittaa paikallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat. 
Vaihtoehtoisesti käyttöön voidaan ottaa YM:n kaavamerkintäohjeiston mukaiset ma- 
ja sk-rajaukset. Samassa yhteydessä on edelleen syytä pohtia, olisiko merkintöihin 
syytä liittää myös lyhyt määräys ohjeeksi yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle ja 
suunnittelutarveratkaisuille.  
 
Kaavakartalle oli eksynyt yksi pieni tekninen virhe. Kaukolan kylän kulttuurimaisema 
on osoitettu merkinnällä kh-2 Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Kauko-
lan kylä kuuluu kuitenkin valtakunnallisesti merkittävään Lapinjokilaakson kylä- ja vil-
jelysmaisemaan, joten merkinnäksi tulee korjata kh-1. Kaavan maisemaselvitykseen, 
sen liitekartalle sekä kaavaselostukseen on kirjattu kolme valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta: Huiluvuori (nykyisin Sammallahdenmäki), Hylkykarin laidunniitty ja 
Pinokarin-Päivärannan niityt, jotka ovat kuitenkin maisema-aluetyöryhmän mietinnön 
mukaisesti valtakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia (Arvokkaat maisema-
alueet. maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö. Mietintö 66/1992). 
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Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat yleensä hyvin laajoja kokonaisuuk-
sia, joita on edellä mainitun mietinnön selvityksessä luetteloitu koko Satakunnasta ai-
noastaan viisi kappaletta. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inven-
tointia ollaan kuitenkin parhaillaan uusimassa ja tilanne saattaa muuttua. Mainitut 
kohteet on kuitenkin syytä korjata ainakin kaavakartalle tämän hetkisen selvityksen 
mukaisesti perinnemaisemiksi.  
 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta yleiskaavavisiossa on käytetty aluerajausten 
ohella maakunnallisesti arvokkaita yksittäiskohteita osoittavaa Arvokas rakennus -
merkintää. Satakunnan Museo esittää, että merkintää tarkennetaan muotoon: Maa-
kunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Mainitut kohteet 
ovat Raumalla enimmäkseen pihapiirejä (esim. saariston kalastajatilat), joihin kuuluu 
useita rakennuksia.  
 
Maankäytön alustavan vision osalta Satakunnan Museo pitää kulttuuriympäristön ar-
vojen säilymisen kannalta hyvänä tavoitetta sijoittaa uudet asemakaavoitettavat alu-
eet nykyisen kaupunkikeskustan läheisyyteen sekä Lapin kirkonkylään ja osoittaa ai-
noastaan maltillisesti lisärakentamismahdollisuuksia muihin kyläkeskuksiin. Museolla 
ei ole yleiskaavan tarkkuudella huomautettavaa valituista alueista. Rakentamisen si-
joitus ja tapa sekä kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön huomioiminen määrittyvät 
vasta asemakaava- tai osayleiskaavavaiheessa, jolloin ratkaisuihin on mahdollista ot-
taa kantaa. Osayleiskaava- ja asemakaavavaiheessa on kylissä ja myös keskusta-
vyöhykkeellä tarpeen tehdä tarkempia rakennusinventointeja tekeillä olevan kulttuu-
riympäristöselvityksen osoittamilla alueilla.  
 
Maakunnallisesti arvokkaan Petäjäksen huvila-alueen ja Rauman sataman väliin aja-
tellun uuden merellinen kaupunkialueen laajuus, mittakaava ja soveltuvuus paikkansa 
edellyttää vielä tarkkaa pohdintaa myöhemmissä kaavallisissa vaiheissa. Vastaavasti 
Lapin kirkonkylän tuntumaan on ajateltu uusia asuinalueita osin Lapinjoen avoimeen 
kulttuurimaisemaan. Asutuksen sijoitusedellytykset ja rajautuminen tulee niin ikään 
tarkemmassa kaavoituksessa tutkia.  

 
Keskeisellä sijalla yleiskaavassa ovat liikenteeseen ja kuljetukseen liittyvät ratkaisut. 
Yleiskaavan visiossa on hahmoteltu useita kokonaan uusia tieyhteyksiä, liittymäjär-
jestelyjä, ratavarauksia sekä ratapihajärjestelyitä ja ehkä kaikkein kauaskantoisimpa-
na sataman laajenemisratkaisut. Nämä varaukset eivät kuitenkaan sijoitu valtakun-
nallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin, eikä museo siten 
näe tarpeelliseksi ottaa ratkaisuihin kantaa ennen tarkemman kulttuuriympäristöselvi-
tyksen valmistumista. Sataman laajennusvaihtoehtoja museo on aiemmin kommen-
toinut YVA-selostuksesta 19.3.2009 ja 11.2.2010 antamissaan lausunnoissa (LIIT-
TEINÄ). 
 
 
Arkeologinen kulttuuriperintö 

 
 Rauman kaupungin alueelta tunnetaan poikkeuksellisen suuri määrä kiinteitä mui-

naisjäännöksiä.  Vaikka suuri osa kaupungin nykyisestä alueesta oli veden peittämä-
nä esihistorian ensimmäisten jaksojen ajan, alueen menneisyydestä on jäänyt huo-
mattavan runsaasti merkkejä maastoon.  Erityisesti pronssi- ja varhaismetallikautisia 
röykkiöhautoja tunnetaan satoja.  Maaseudun keskiaikaiset kylänpaikat ja kaupungin 
keskiaikaiset kerrostumat ovat niin ikään kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muinaismuis-
tolain (295/1963) rauhoittamia.  Kaavaselostuksessa on virheellisesti mainittu (s.17) 
rautakauden lopun olevan loisteliasta aikaa Rauman esihistoriassa.  Rautakautisia 
löytöjä tai muinaisjäännöksiä tunnetaan Raumalta kuitenkin huomattavasti pronssi-
kautisia vähemmän ja tunnetut löytöpaikatkin ajoittuvat rautakauden alkupuoliskolle.   
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Strategisen vision pohja-aineistoksi laaditun maisemaselvityksen liitteenä on Museo-
viraston muinaisjäännösrekisterin mukainen luettelo ja karttaesitys Rauman tunne-
tuista kiinteistä muinaisjäännöksistä.  Nämä perustuvat eri aikoina tehtyihin inventoin-
teihin, joista osa on jo vanhentuneita: entisen Rauman maalaiskunnan ja Kodisjoen 
alueilla on tehty muinaisjäännösinventointeja 1960- ja 1980-luvuilla, Lapin kunnassa 
inventoitiin viimeksi vuosina 2002 ja 2007.  Rauman kaupungin asema- ja osayleis-
kaavatöiden yhteydessä on viime vuosina tehty joitakin kaavainventointeja, jotka kui-
tenkin ovat alueellisesti rajautuneet tarkasti vain kaavoitettavaan alueeseen.   Rau-
man saaristoa ei ole inventoitu juuri lainkaan ja historiallisen ajalle ajoittuvien mui-
naisjäännösten inventointia on tehty ainoastaan uusimpien selvitystöiden yhteydessä.  
Yleiskaavatyön edetessä onkin varauduttava arkeologisten inventointien päivittämi-
seen koko nykyisen kaupungin alueella ja perusselvitysten tekemiseen kokonaan in-
ventoimattomilla alueilla.  Erityisen tärkeää kattavien inventointien tekeminen on 
mahdollisilla tulevilla kyläosayleiskaava-alueilla, joilla rakentaminen on jatkossa mah-
dollista ilman yksityiskohtaisempaa kaavaa.    
Strategisen yleiskaava-alueen arkeologisen inventointitilanteen kokonaiskuvan kar-
toittamiseksi ja täydentävien selvitysten tarpeen arvioimiseksi Satakunnan Museo 
ehdottaa Rauman kaupungille arkeologisen arkistoinventoinnin tekemistä.  

 
 
 
 
 

Satakunnan Museo 
 
 
 
 
 
Museonjohtaja Juhani Ruohonen 
 
 
 
 
Arkeologi  Leena Koivisto 
 
 
 
 
Tutkija  Liisa Nummelin 
 
 
 

 
 
 
Tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tuomo Knaapi, Anna-Leena Seppälä 
 Satakuntaliitto/kirjaamo 
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Ylitarkastaja Seija Savo    18.3.2009   
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
PL 47 
20801 TURKU 
 
 
 
 
Viite:  Lausuntopyyntönne 22.1.2009   Dnro LOS-2007-R-9-531 
 
Asia: Rauman sataman laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arvioin-

tiselostus, päivätty 7.1.2009 
 

Satakunnan Museo on antanut 5.3.2008 päivätyn lausuntonsa saman hank-
keen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Tuolloin museo katsoi, että sa-
taman laajennusvaihtoehtojen alueella tulee toteuttaa puuttuva rakennusin-
ventointi. Suunniteltua laajennusvaihtoehtojen maisemavaikutusten havainnol-
listamista Satakunnan Museo piti riittävänä, mutta toivoi havainnekuvien mah-
dollisimman monesta suunnasta. Ympäristövaikutusten arviointia museo edel-
lytti tehtäväksi maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuuriperinnön osalta vaihtoeh-
doissa 3 ja 4 myös tie- ja rautatierakentamisen osalta radan rakentamisen ko-
ko vaikutusalueella, myös satama-alueen ulkopuolella. 
 
Satakunnan Museon edellyttämä rakennusinventointi toteutettiin syksyllä 2008 
museon ohjauksessa ja toivomalla tavalla. Rakennusinventoinnin tulokset on 
YVA-selostuksessa tuotu kiitettävästi esiin ja otettu huomioon eri vaihtoehto-
jen vaikutusten arvioinneissa. Laajennusvaihtoehtojen kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista museolla ei olekaan huomautet-
tavaa. Myös eri vaihtoehtojen maisemavaikutuksia on museon näkemyksen 
mukaan arvioitu ja havainnellistettu riittävästi. Ohjelman havinnekuvien ja sa-
nallisen arvioinnin perusteella saa hyvän käsityksen eri vaihtoehtojen vaiku-
tuksista eri ilmansuuntiin.  
 
Vaihtoehtoihin 3 ja 4 liittyvän rautatierakentamisen vaikutuksia tai tarkennettu-
ja linjausvaihtoehtoja ei nyt esillä olevassa YVA-ohjelmassa ole käsitelty. sa-
manaikaisesti on tekeillä erillinen rataselvitys, joka valmistuu vielä kevään ai-
kana. Selvitys tullee valmistuttuaan arvioitavaksi, jolloin lienee mahdollista ar-
vioida uusien rataosuuksien vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan ja konk-
reettiseen rakennusperintöön sataman laajennusvaihtoehtojen ulkopuolellakin, 
etenkin Unajan ja Kortelan kylissä.  
 
Eri laajentumisvaihtoehdot ja 0-vaihtoehto on selostuksessa pisteytetty ja ase-
tettu keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Satakunnan Museo on samaa 
mieltä arvioinnissa esitetystä vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksestä kulttuu-
riympäristön ja maiseman kannalta. Toteuttamiskelvottomana sekä maiseman 
että rakennusperinnön kannalta museo pitää vaihtoehtoa 1 (Saukot). Vaihto-
ehtojen 3 (Järviluoto) ja 4 (Hanskloppi) arviointiin tulee vielä vaikuttamaan 
valmistuva rautatieselvitys.  
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YVA-selvityksen lähdeluettelosta Satakunnan Museo löysi vielä joitakin jo ai-
emmassa lausunnossaan mainitsemia puutteita, joilla ei kuitenkaan ole vaiku-
tusta arvioinnin sisältöön. Satakuntaliiton maakuntakaavaa varten teettämää 
Satakunnan rakennusperintö -selvitystä vuodelta 2005 ei mainita luettelossa, 
mutta kylläkin itse tekstissä. Rauman saaristona kalastajatiloja koskeva tutki-
mus Heljälä, Minna: Saaristolaiselämää. Rauman pohjoisen saariston kalasta-
jatilat 1900-1960. Rauman museo 1990 puuttui myös edelleen luettelosta. Val-
takunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen osalta luetteloon on kirjattu 
sisäasiainministeriön tiedotus vuodelta 1980. Pitäisi kai olla Rakennettu kult-
tuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. 
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Museovirasto ja ym-
päristöministeriö. 1993, mikä on toistaiseksi voimassa oleva luettelo valtakun-
nallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä.  
 
Arkeologisen ja veden alaisen kulttuuriperinnön osalta Museovirasto on jo an-
tanut oman lausuntonsa.  

 
 
 
  

Satakunnan Museo 
 

 
 
 
Museonjohtaja   Juhani Ruohonen 

 
 
 
 

Tutkija    Liisa Nummelin 
 
 
 
 
 
Tiedoksi  Lounais-Suomen ympäristökeskus/Esa Hoffrén 
 Satakuntaliitto/Jukka Moilanen, Sirkka Lehto, Anne Savola 
 Museovirasto/Rakennushistorian osasto 
 Museovirasto/Arkeologian osasto 



     LIITE 2.   
11.2.2010 

 
 
Ylitarkastaja Seija Savo 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
PL 47 
20801 TURKU 
 
 
 
 
Viite:  Lausuntopyyntönne 9.12.2010   Dnro LOS-2007-R-9-531 
 
Asia: Rauman sataman laajennuksen ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksen täydennys, päivätty 11.11.2009 
 

Satakunnan Museo on antanut 5.3.2008 ja 18.3.2009 lausuntonsa Rauman 
sataman laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja –
selostuksesta. Nyt lausunnolla olevaa arviointiselostusta on täydennetty mm. 
eteläisiin vaihtoehtoihin tarvittavan satamaratayhteyden 
yksityiskohtaisemmalla vaikutusten tarkasteluilla. 
 
Edellisessä lausunnossaan museo tähdensi selostustäydennyksen 
valmistumisen jälkeen mahdollisuutta arvioida uusien rataosuuksien 
vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan ja konkreettiseen rakennusperintöön 
sataman laajennusvaihtoehtojen ulkopuolellakin, koskien etenkin Unajan ja 
Kortelan kyliä. 
 
Arviointiselostuksen täydennyksessä käy ilmi ettei rata kulje arvokkaiden 
(valtakunnallisten ja maakunnallisten) kulttuuriympäristöjen läpi, radan alle ei 
jää rakennuksia, ja että Kortelan ja Unajan lievealueiden kohdalla rata 
katkaisisi vanhan maantien varteen syntyneen maaseutuasutuksen 
vyöhykkeen ja peltolaakson.  

 
Vaihtoehtojen maisemavaikutuksia on museon näkemyksen mukaan arvioitu 
ja havainnollistettu riittävästi. Ohjelman havainnekuvien ja sanallisen 
arvioinnin perusteella saa hyvän käsityksen eri vaihtoehtojen vaikutuksista eri 
ilmansuuntiin.  
 
Eteläisten laajennusvaihtoehtojen kulttuurihistoriallisiin arvoihin kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnista museolla ei ole huomautettavaa. Vaikutusten 
arviointimatriisissa vaikutukset kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin, kohteisiin ja 
alueisiin -kohdassa uudella arvioinnilla ei ole ollut pisteytysvaikutusta. 

 
Arviointiselostuksessa todetaan että rataan liittyvät siltaratkaisut suunnitellaan 
kulttuuriympäristöön sopiviksi. Päämäärä on hyvä, mutta keinot joilla tähän 
päämäärään päästään jäävät tarkentamatta. 
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Jo kolmannen kerran todeten ja valittaen Satakunnan Museo joutuu 
huomauttamaan että edelleen lähdeluettelosta uupuu Rauman saariston 
kalastajatiloja koskeva tutkimus Heljälä, Minna: Saaristolaiselämää. Rauman 
pohjoisen saariston kalastajatilat 1900-1960. Rauman museo 1990. 
 
 
 
Satakunnan Museo 
 
 
 

 Museonjohtaja   Juhani Ruohonen 
 
 
 

Tutkija    Juha Vuorinen 
 

 
Tiedoksi Museovirasto/rakennushistorian osasto 
 Satakuntaliitto 
 Lounais-Suomen ympäristökeskus 
 
 
JV/jv 
 
 



Olkiluodon osalta suojavyöhyke on  esityksessä pienempi kuin mitä maakuntakaavassa 
2010 on esitetty. Suojavyohykkeelle ei tule kaavoittaa vakituista asutusta, eikä 
loma‐asutusten muuttamista täysajan asunnoiksi tule suosia. 
 
Olisko paloasemalle saatava uusi paikkavaraus ‐ jos nykyinen menee purkuun, niin 
tuskin uutta kannattaa Sahankadulle tehdä. 
 
Suojeltavia kohteita sisältävä virkistysalue näyttää kuuluvan sataman 
laajennusalueeseen. 
 
Terveisin! 
 
 
Juha Suonpää 
 
 
 
 
 
 
Satavarmaa turvallisuutta ‐ lähellä sinua 
 
Juha Suonpää | aluepalopäällikkö 
Satakunnan pelastuslaitos 
 
Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100  RAUMA Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 
044 701 7383 juha.suonpaa@satapelastus.fi | satapelastus.fi 
 
 



LAUSUNTO RAUMAN YLEISKAAVASTA, STRATEGISEN VAIHEEN ALUSTAVA VISIO 2025 
 

TEKLA 140 § 22.5.2012 TEVI: 71/171/2012 
 
Esityslistan liitteet: 
1. Lausuntopyyntö 
2. Teknisen lautakunnan lausunto sataman laajennusvaihtoeh-

doista 28.2.2012 § 69 
 
Liikenneinsinööri Hannu Lahtinen 8.5.2012: 
 
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa Rauman yleiskaavan 
strategisen vaiheen alustavasta visiosta 2025. Lausuntopyynnön aineisto 
on ollut tutustuttavissa kaupungin verkkosivuilla 
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/yleiskaava/default.htm 
 
Vesihuolto 
Alustavassa visiossa esitetyt aluevaraukset tukevat Rauman Veden vesi-
huollon kehittämissuunnitelmaa (päivitys vuodelta 2010).  
Vesi- ja viemäriverkon yleissuunnitelmassa (AirIx 2012) on tutkittu mm. La-
karin, Kallio-Nikulan ja Vanha-Lahden alueita ja suunnitelman mukaan alu-
eet on mahdollista liittää vesi- ja viemäriverkostoon. Vesihuollon kannalta 
alustavassa visiossa ei ole huomautettavaa. 
 
Maantie- ja katuiikenne 
Visiossa on esitetty merkittävät uudet liikenneyhteydet; uusi tie Olkiluotoon, 
Kaakkoisväylä, eteläinen tieyhteystarve Maanpään alueelle sekä rinnak-
kaistieyhteydet valtateiden varsilla.  
Uusista eritasoliittymistä merkittävin on Luostarinkylän eritaso. 
Visio ottaa huomioon liikenteen lisääntymisen sekä maankäytön painopis-
teet. 
 
Raideliikenne 
Rauman nykyinen ratapiha ei mahdollista raideliikenteen lisäystä; ratapi-
han toiminnassa on ongelmia nykyiselläkin liikennemäärällä. Satamatoi-
minnan laajentaminen tai tehostaminen nykyiselläkin paikalla edellyttäisi 
merkittäviä parannustoimenpiteitä raideyhteyksissä, mutta erityisesti rata-
pihalla. Ratapihan laajentamiseen nykyisellä paikalla taas ei ole mahdolli-
suuksia keskellä kaupunkirakennetta. Äyhön ratapihan rakentaminen ei 
ratkaise nykyisen ratapihan ongelmia, sillä se sijaitsee liian kaukana. 
 
Yleiskaavassa tulee varautua raideliikenteen kasvuun. On syytä selvittää, 
kuinka suurella liikennemäärän kasvulla pitää aloittaa uusien ratapiha-
hankkeiden valmistelu. Jo tehtyjen selvitysten perusteella näyttää siltä, että 
uusi ratapiha tarvitaan, joten yleiskaavassa on osoitettava ratapihojen tila-
varaukset toiminnallisesti ja kustannusten kannalta edullisiin paikkoihin 
mm. Maanpäähän. 
 
Puskuriratapihan sijoittamisen mahdollisuudet vaikuttavat merkittävästi sa-
taman toimintamahdollisuuksiin ja siten mahdollisen satamalaajennuksen 
valintaan ja kustannuksiin. Suunnittelussa tulee huomioida nykypäivän ja 
tulevaisuuden vaatimukset sähköradan ulottumisesta aina kuormausrata-
pihalle asti. Sähköraide taas vaikeuttaa merkittävästi ympäröivän teolli-
suusalueen joustavaa käyttöä. 
Logistisesti ja taloudellisesti paras paikka uudelle puskuratapihalle on 
Maanpään alue, missä ratapiha voidaan sijoittaa joustavasti mantereelle.  
 
 
 
Yleiskaavassa on syytä varata sekä nykysataman liikennereitteihin ja ny-
kyiseen ratapihaan perustuva vaihtoehto että myös eteläiseen ratalinjauk-



seen tukeutuva ratapihavaraus sekä mahdollinen satamalaajennus Maan-
pään alueelle. Jatkosuunnittelussa tulee pohtia, mikä on näiden kytkentä 
toisiinsa. Lähivuosien tähtäimenä on nykyjärjestelmän mahdollisuuksien 
selvittäminen ja pidemmällä aikavälillä Maanpään vaihtoehdon tutkiminen. 
Samalla tulee selvitettäväksi, miten muutos tulisi vuosien aikana toteuttaa. 
 
Teollisuus 
Visiossa on esitetty laajoja aluevarauksia teollisuuden käyttöön ja myös lii-
kenneyhteydet on huomioitu. 
 
Satama 
Sataman laajenemisvaihtoehtoja on käsitelty Teknisen lautakunnan lau-
sunnossa 28.2.2012 §69. Lautakunta otti lausunnossaan huomioon myös 
yleiskaavanyhteydessä tehdyt selvitykset. 
Vaihtoehto Hanskloppi on logististen järjestelyjen osalta selkein ja toimivin. 
Hanskloppi sallii satamakentän, raidejärjestelyjen ja ratapihojen suunnitte-
lussa erilaisia vaihtoehtoja ja on siten muuntojoustavin laajennusvaihtoeh-
to. Vaihtoehto ei aiheuta rajoituksia suurteollisuuden tulevaisuuden järjes-
telyille. 
 
Yleiskaavassa tulee mahdollistaa Hansklopin satamalaajennusvaihtoehto 
riittävän suurena rajauksena. 
 
Lakari 
Valtateiden 12 ja 8 väliin jäävä Koillinen teollisuusalue –Lakari tarjoaa teol-
lisuustontteja hyvien liikenneyhteyksien varrella pitkälle tulevaisuuteen. La-
karin toteuttaminen edellyttää eritasoliittymää valtatie 8:lle. 
 
Asuminen 
Alustavassa visiossa on uusia asuinalueita osoitettu nykyisen kaupunkira-
kenteen yhteyteen, mikä tukee sekä joukkoliikenteen että kevyenliikenteen 
yhteyksien kehittämistä. Myös kyläalueiden kehittämisessä on huomioitu 
joukkoliikenteen mahdollisuudet, etenkin koululaiskuljetuksissa. Visio tukee 
hyvin myös vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. 
 
Vision taustamateriaalissa on esitetty mielenkiintoisia esimerkkejä uusien 
asuinalueiden toteutuksesta mm. Kompin ja Pidesluodon väliselle alueelle, 
Kappelinsalmeen sekä Vanha-Lahteen. Alueiden mahdollisuudet on syytä 
selvittää. 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan antaa Rauman 

yleiskaavan strategisen vaiheen alustavasta visiosta 2025 
edellä esittämäni asiat. 

 
Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 22.5.2012:
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liikenneinsinöörin te-

kemän esityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietojen antaja: 
Liikenneinsinööri Hannu Lahtinen 
puh. (02) 834 4621 
faksi (02) 834 3630 
 
 
 
 

 



RAUMAN YLEISKAAVA 2025 
 

YL 100 § 8.5.2012 YMP 9/2012 
 
Esityslistan liite: 
1. Rauman strateginen yleiskaava, visio 2025 –kartta 
 
Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen 27.4.2012: 
 
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö pyytää mm. ympäristölautakunnan 
lausuntoa Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 2025. Alustava visio 
tarkoittaa tässä strategista suunnitelmaa, jonka perusteella laaditaan juri-
dinen yleiskaava. 
 
Lausuntoa on toivottu annettavaksi 31.5.2012 mennessä. 
 
Ympäristölautakunta järjesti 14.2.2012 itselleen ”yleiskaava-seminaarin”, 
jossa käytiin keskustelu Rauman yleiskaavan sen hetkisestä versiosta se-
kä lautakunnan toimialan teemoista yleiskaavassa. 
 
Rauman yleiskaavan visio 2025 on internetissä osoitteessa 
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/yleiskaava/2012-02-
07_Rauma_strateginen%20yleiskaava_35000_1.pdf . 
 
Ehdotus: Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

 
- Yleiskaavasuunnitelman tavoiteajankohta 2025 on 

melko pian. Tämä yleiskaavan lyhyehkö aikajänne 
on vaikuttanut nyt tehdyn ehdotuksen sisältöön taval-
la, jota voidaan pitää perusteltuna. Yleiskaavavisio si-
sältää silti yksittäisiä yli em. aikajänteen katsovia, tar-
peellisia ratkaisuja. 

 
- Yleiskaavan kuuluu tuoda kaupunkisuunnitteluun pit-

käjänteisyyttä, mutta nyt laadittu visio sisältää myös 
toivottua joustomahdollisuutta. Ympäristötoimi pitää 
esimerkiksi tärkeänä, että asumisen sijoittamisessa 
säilyy mahdollisuus reagoida muuttuviin olosuh-
teisiin. 

 
- Rakennusvalvonnan asiakkaina on maaseudulle ra-

kentavia, joita on yksittäistapauksina jouduttu ohjaa-
maan työlääseen suunnittelutarve-prosessiin. Yleis-
kaava on lisäämässä menettelyä helpottavan kylä-
kaava-työkalun (yleiskaavamerkinnältään AT tai 
AT-1) käyttöä.  Myös sen hyödyntämisessä on syytä 
varautua joustavaan, tarpeen mukaiseen kohdevalin-
taan. Nyt kartalle piirretyt valinnat voivat täydentyä tai 
muutoin muuttua. 

  
- Osittain samanaikaisesti yleiskaavatyön kanssa on 

suunniteltu sataman laajentamista. Ympäristölauta-
kunta on lausunnossaan satamalaajennuksen ympä-
ristövaikutuksista kannustanut satamasuunnittelun 
kytkemistä kaupunkikokonaisuutta tarkastelevaan 
kaavoitukseen. Yleiskaavatyö on hoitanut ko. tehtä-
vän.  

 
On ehdotettu, että sataman eteläinen ratayhteys jää 
sen aiheuttamien maankäyttöhaittojen takia pois yleis-
kaavasta. Yli yleiskaavan 2025 tarkastelujakson me-



neviä tarpeita varten on kuitenkin järkevää jättää 
yleiskaavaan sellaisia vaihtoehtoisia ”reikiä”, jotka 
palvelevat sataman suunnan tulevia yhteystarpei-
ta, ja joissa ympäristöhaitat ovat mahdollisimman pie-
niä. 

 
- Valtakunnalliset selvitykset ovat osoittaneet, että asu-

misen keskimääräiset kustannukset ovat Raumalla 
kohtuulliset. Osaltaan tähän lienee vaikuttanut taaja-
man sisäinen rakenne. Nyt saatetaan joutua rakenta-
maan mm. maaperän pilaantuneisuuden takia erityis-
kustannuksia aiheuttaville alueille. Tässä tilanteessa 
on huolehdittava myös kustannustasoltaan kohtuul-
lisen asuntotuotannon aluevarauksista. Tällaisia on 
syytä etsiä pienellä seulalla olemassa olevan taaja-
man sisältä.   

 
- Ympäristötoimialan tehtäväkenttään kuuluu vapaiden, 

kaupunkilaisten yleisessä käytössä olevien rantojen 
riittävyydestä huolehtiminen. Vapaiden rantojen käyttö 
koskee kaikkia kaupunkilaisia. Toisaalta on odotuksia 
rantaan rajoittuvan omakotiasutuksen kasvattamises-
ta. Ranta-asuminen tulee joka tapauksessa mahdolli-
seksi vain pienelle osalle kaupunkilaisia.  

 
Odotusten ristiriitatilanteen takia on yleiskaavan jatko-
työssä hyödyllistä selvittää mahdollisuudet kaupun-
kitaajaman sisällä olevien lomarakennuspaikkojen 
muuttamisesta vakinaisen omakotiasumisen ra-
kennuspaikoiksi. Tarkastelu koskee loma-
asuntokiinteistöjä yksittäin lukien. Lopputuloksen odo-
tetaan ilmaisevan, kuinka monta omarantaista omako-
tikiinteistöä tällä tavoin, ilman vapaiden rantojen vä-
hentämistä, voidaan asuntomarkkinoille tuottaa. Selvi-
tyksen käyttöarvoa lisää kuvaus lomarakennuksia kor-
vaavan rakentamisen tavasta ja asemakaavaratkai-
suista. 

 
- Aihekohtaisia yleiskaavoitustarpeita aiheuttavat ympä-

ristötoimialalla kallioaineksen ottaminen ja tuuli-
voimatuotannon sijoittaminen. Yleiskaava voi olla 
tukena näitä koskevien erityislakien soveltamisessa.  

 
Maaseudun talousjätevesisäädösten muututtua saat-
taisi naapurin jätevesiratkaisuihin tuoda ennustetta-
vuutta ns. maaseutualueiden jätevesiosayleiskaavan 
palauttaminen käyttöön päivitettynä, mutta työväli-
neeksi on tarjolla myös ympäristönsuojelumääräysten 
laatiminen. 

 
- Rauman kaupungin yritystonttitarjonnasta puuttuvat 

maisema- ym. ympäristöhaittaa aiheuttavan yritys-
toiminnan alueet. Yleiskaavavisioinnin yksityiskohta-
na on syytä ilmaista, miten kysyntään vastataan. Tar-
ve on niin ajankohtainen, ettei ole aikaa odottaa koko 
kaavoitushierarkian mukaista käsittelyä. Kyse ei ole 
ainoastaan yritystoiminnan edellytysten tukemisesta, 
vaan myös haittatoimintojen ohjaamisesta haittaa par-
haiten sietävälle alueelle. 

 



- Yleiskaavatyö on jo nyt perehdyttänyt kaupunkiorgani-
saatiota Rauman maankäytön tilanteeseen ja tulevai-
suuteen. Käytännön työssä tulee tämän perusteella 
pyrkiä sujuvaan maankäyttö- ja rakentamisratkaisujen 
tekemiseen niissä tapauksissa, joissa yleiskaava tai 
muu konkreettinen sisältöasia ei ole perusteltuna es-
teenä.  

 
Tavoitteena voisi olla, että saadun kokonaiskuvan 
avulla, usein ilman tarvetta takertua yleiskaavavii-
van yksityiskohtaiseen sijaintiin, voidaan toteuttaa 
rakentamishankkeita odottamatta kaavahierarkian 
seuraavaa vaihetta, asemakaavoitusta. Tällöin voi-
taisiin vähentää tilanteita, joissa rakennusvalvonnan 
asiakkaan haitaton ja hyväksyttävissä oleva hanke ty-
rehtyy asemakaavoitusvaatimukseen ja – aikatauluun. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamis- ja 
rakennuslupamenettelyt vaativat joka tapauksessa 
tarkoituksenmukaiset selvitys- ja kuulemismenettelyt.   

 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
 
Lisätietojen antaja: 
Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen  
puh. 02-834 4760, 044-5336950 
 



LAUSUNTO RAUMAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN VISIOSTA 2025 
 

SATJOH 46 § 15.5.2012  SAT: 12/2012 
 

Esityslistan liite: 
1. Alustava visio 2025 sekä tehdyt selvitykset ja kartat löytyvät 

Rauman kaupungin nettisivuilta osoitteesta: 
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/yleiskaava/default.htm 

 
Satamajohtaja Hannu Asumalahti 4.5.2012: 
 
Strategisen yleiskaavan tavoitteena on saada aikaan strateginen visio, 
jossa yhdistyneen kunnan kehityksen ja tulevan maankäytön kannalta 
keskeiset alueet, hankkeet ja menettelytavat voidaan määritellä ja 
ohjelmoida. Keskeisiä alueita ovat mm. laajenemissuunnat, täydentyvät 
alueet, keskustaajama, maailmanperintökohteet sekä kyläalueiden 
kehitysnäkymät. Keskeisiä hankkeita ovat mm. rata- ja tieverkon 
kehitystarpeet, sataman laajenemistarpeet ja muun elinkeinoelämän 
hankkeet. 
 
Satamalle on osoitettu laajennusalue, joka kattaa tällä hetkellä selvitettä-
vänä olevat satamavaihtoehdot. Rauman kanalin suulle on osoitettu 
selvitysalue, joka toteutetaan erillisen suunnitelma mukaan. Alueen 
maankäyttö riippuu toteutettavasta sataman laajennuksesta ja mahdollises-
ti tarvittavista uusista liikennejärjestelyistä. Sataman laajentumiseen 
etelään on varauduttu varaamalla sekä uusi satamarata että 
kehätievaraus keskustan ympäri sataman eteläpuoliselle alueelle. 
Tavoitteena on, että suunnitteluprosessin seuraavassa vaiheessa, kun 
laaditaan oikeusvaikutteista yleiskaavaa, esitetään sataman laajennuksen 
päävaihtoehto sekä yksi varavaihtoehto. 
 
Visiossa 2025 on otettu huomioon liikenteellisten järjestelmien 
kehittäminen erityisesti elinkeinoelämän, kaupunkirakenteen, 
satamatoiminnan, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kannalta. 
Elinkeinoelämän kannalta tärkeitä visiossa osoitettuja varauksia ovat 
Porintien (vt 8) ja Pohjoiskehän eritasoliittymä sekä Pohjoiskehältä 
Olkiluotoon osoitettu uusi tieyhteys. Muita elinkeinoelämälle hyödyllisiä 
liikennejärjestelyitä ovat teollisuusradan liitos, ratapihavaraukset 
ja Lappiin (vt 12) Huittistentien ja Eurajoentien liittymään osoitettu 
eritasoliittymä. Lisäksi visiokartalla on esitetty URPO-ratavaraus 
maakuntakaavan mukaisesti. 
 
Kaupunkirakenteen edellyttämiä varauksia ovat kehätiejärjestelmään 
kuuluvat koillisväylä, kaakkoisväylä sekä Pohjoiskehältä Olkiluotoon 
osoitettu uusi tieyhteys. Liittymäjärjestelyistä merkittävämpiä ovat 
Porintien (vt 8) ja Pohjoiskehän, Varasvuoreen eritasoliittymä 
(Huittistentien ja Koillisväylän liittymä), Kaakkoisväylän ja Huittistentien 
sekä Unajassa Turuntien eritasoliittymävaraukset Eteläiset rata- ja tieyh-
teysvaraukset tekevät mahdolliseksi sataman laajentamisen nykyistä sijain-
tia etelämmäksi. Eteläisiin sataman laajennusvaihtoehtoihin liittyy myös Tu-
runtielle osoitettu uusi erotasoliittymävaraus. Pohjoisen ratayhteyden pa-
rannukset mahdollistavat puolestaan sataman laajentaminen nykyisen sa-
taman pohjoispuolelle. Alueen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta 
parantamaan on radan varrelle osoitettu siltoja ja kevyen liikenteen 
alikulkuja. Sataman toiminnan laajentumiseen liittyvät myös ratapihojen 
parannustyöt (Rauman ratapihalla / Äyhön ratapihalla / sataman 
laajennusvaihtoehdosta riippuen puskuriraiteiston rakentamien 
sataman välittömään läheisyyteen). Ratapihojen toimivuutta on 
tarkasteltu strategisen yleiskaava työn yhteydessä. 
 



Merellistä kaupunkimaista asumista on ajateltu sijoittuvan Komppiin, 
Kanaalinvarrelle ja Kappelinsalmeen. Alla on tutkielma Kompin uudesta 
asutuksesta. 
 

 
 
 
Maankäytön strateginen visio 2025 toteutetaan laatimalla oikeusvaikuttei-
nen yleiskaava, joka ohjaa alueen yksityiskohtaisempaa maankäytönsuun-
nittelua, kuten osayleis- ja asemakaavoitusta. Ennen oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan laadintaa tulee alueelta laatia mm. maisemaselvitys, rakenne-
tun kulttuuriympäristön selvitys ja viherverkostoselvitys. Oikeusvaikuttei-
sessa yleiskaavassa on tavoitteena esittää Rauman sataman laajentamista 
varten yksi päävaihtoehto ja yksi varavaihtoehto. Vaihtoehtojen perusteella 
aloitetaan sataman toteuttamiseksi tarvittavien selvitysten laatiminen, kuten 
ympäristövaikutusten arvioinnit sekä osayleiskaavoitusta ja myöhemmin 
asemakaavoitusta varten tarvittavien selvitysten laadinta. 
 
Sataman näkökulmasta yleiskaavan jatkotyössä tulee ottaa huomioon seu-
raavat asiat: 

1. Nykyisen asemakaavassa varatun satama-alueen toimintaa ei saa 
millään muotoa estää tai haitata tuomalla lähialueille satamasta häi-
riintyvää maankäyttöä. 

2. Nykyisen satama-alueen maaliikenneyhteydet tulee turvata ja kaa-
vassa varata mahdollisuus kehittää niitä eli varautua rautatien kak-
soisraiteeseen Äyhölle asti, varautua Syväraumankadun ja Isomet-
sän tasoristeyksien poistamiseen, varmistaa erikoiskuljetusreitti val-
tatieltä 8 ja 12 satama-alueelle sekä varautua satamaan johtavien 
tärkeimpien katuyhteyksien kapasiteetin kasvattamiseen (lisäkaistat 
tai uudet yhteydet) sekä ympäristöhaittojen vähentämiseen (me-
lusuojaukset). 

3. Yleiskaavassa tulee varata riittävä tilavaraus sataman tulevaisuu-
den laajennusaluetta (Satama 2030 suunnitelma, valtuuston päät-
tämän vaihtoehdon mukaan) ja sen vaatimia logistiikka-alueita sekä 
maaliikenneyhteyksiä varten.  

4. Uutta asutusta ei tule tuoda nykyisen satama-alueen läheisyyteen, 
erityisesti Pidesluodon ja nykyisen kantasataman välinen alue tulee 
varata satamasta häiriintymättömälle toiminnoille tai sataman suoja-
alueeksi. Kanalinsuun maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa 
huomioon nykyisen pohjoisen ja eteläisen kemikaalisataman suoja-
alueet ja riskit. 

 
SAJ: Satamaliikelaitoksen johtokunta päättää antaa Rauman stra-

tegisen yleiskaavan visiosta 2025 yllä olevan lausunnon. 



 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
Lisätietojen antaja: 
satamajohtaja Hannu Asumalahti 
puh (02) 834 4712 
faksi (02) 822 6369 
 



KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN VISIOSTA 
 

KOL 65 § 26.6.2012 
 
Esityslistan liite: 
1. Lausuntopyyntö 
 
Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi 19.6.2012: 
 
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt hallintokuntien lausuntoa Rau-
man yleiskaavan alustavasta visiosta 2025. Alustava visio on strateginen 
suunnitelma, jonka perusteella laaditaan juridinen yleiskaava. 
 
Vision laatimisessa otetaan huomioon elämäntapojen, ikärakenteen ja 
elinkeinoelämän ennustettu kehitys, maiseman-, luonnon- ja kulttuurihisto-
rian arvot, kaupungin eri hallintokuntien omat strategiat sekä kunnan eri 
toimijoiden ja asukasryhmien mielipiteet. Tavoitteena on liikkumisen, kun-
nallistekniikan ja palveluiden saavutettavuuden kannalta taloudellinen ja 
ekologinen maankäyttö. Samalla tavoitteena on luoda Raumasta entistä 
vetovoimaisempi paikka asumiselle ja yrittämiselle. 
 
Kasvatus- opetustoimen järjestämien peruspalveluiden peruskoulun ja päi-
vähoidon tarpeet on otettava huomioon etenkin kaupungin pohjois- ja 
kaakkoisosissa. Visio tukee nykyistä kaupunkirakennetta sekä joukkoliiken-
teen ja kevyenliikenteen väylien kehittämistä kasvatus- ja opetustoimen 
tarpeita silmällä pitäen. 
 
 Ehdotus Kasvatus ja opetuslautakunta päättää antaa lausuntonaan 

edellä olevan yleiskaavan visiosta. 
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Lisätietojen antaja: 
Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi 
puh. (02) 834 3226 tai 050 559 0048 
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52 § KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LAUSUNTO RAUMAN YLEISKAAVAN 
ALUSTAVASTA VISIOSTA 2025 

 
KUVALA 52 § 23.5.2012 

 
Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari 16.5.2012: 
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
lausuntoa Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 2025. Lausunto tulee 
toimittaa 31.5.2012 mennessä. Alustava visio 2025 on strateginen suunni-
telma, jonka perusteella laaditaan juridinen yleiskaava. 
 
Rauman yleiskaavan alustavaan visioon 2025 voi tutustua ennen kokousta 
kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksessa. Alustavaan visioon 2025, sekä siihen 
liittyvään selostukseen, selvityksiin, liitekarttoihin, tiivistelmään ja muihin 
materiaaleihin voi myös tutustua internetissä 
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/yleiskaava/default.htm. 
 
Uuden yleiskaavan laatiminen Raumalle on tullut ajankohtaiseksi Kodisjo-
en ja Lapin kuntaliitosten sekä nykyisen yleiskaavan aluevarausten lop-
puun käyttämisen myötä. Yleiskaavatyötä alettiin valmistella vuonna 2008. 
Rauman maankäytön strategisessa visiossa 2025 tullaan esittämään 
maankäytön perusperiaatteet:  
- uuden asumisen sijoittuminen ja määrä keskustassa, kylissä sekä haja-

asutus- ja ranta-alueilla 
- teollisuuden ja työpaikka-alueiden sijoittuminen, mukaan lukien sata-

man laajentuminen 
- liikenneverkko eli tieyhteydet, raideyhteydet ja kevyen liikenteen yhtey-

det 
- virkistysalueet 
- julkisten ja yksityisten palveluiden sijoittuminen 
- alueet, joille on tarpeen laatia osayleiskaava ja/tai asemakaava 
- eri alueiden rakentamisen järjestys ja ajoitus 
  
Visiossa kiinnitetään huomiota elämäntapojen, ikärakenteen ja elinkei-
noelämän ennustettuun kehitykseen, sekä maiseman-, luonnon- ja kulttuu-
rihistoriallisiin arvoihin ja kaupungin eri hallintokuntien omiin strategioihin. 
Tavoitteena on liikkumisen, kunnallistekniikan ja palveluiden saavutetta-
vuuden kannalta taloudellinen ja ekologinen maankäyttö. Samalla tavoit-
teena on luoda Raumasta entistä vetovoimaisempi paikka asumiselle ja 
yrittämiselle. 
 
Strategisen yleiskaavan tavoitteena on saada aikaan strateginen visio, 
jossa kunnan kehityksen ja tulevan maankäytön kannalta keskeiset alueet, 
hankkeet ja menettelytavat voidaan määritellä ja ohjelmoida. Keskeisiä 
alueita ovat mm. laajenemissuunnat, täydentyvät alueet, keskustaajama, 
maailmanperintökohteet sekä kyläalueiden kehitysnäkymät. Keskeisiä 
hankkeita ovat mm. rata- ja tieverkon kehitystarpeet, sataman laajenemis-
tarpeet ja muun elinkeinoelämän hankkeet. Keskeisiä menettelytapoja ovat 
tarkentavan yksityiskohtaisemman kaavoituksen tarpeiden ja tavoitteiden 
määrittäminen sekä maankäytön yhteensovittaminen kaupungin eri hallin-
tokuntien strategioiden kanssa.  
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Rauma on kulttuurikaupunki, jota ilmentävät useat museot, rikas historia 
ja monet tapahtumat. Rauma on kahden UNESCOn maailmanperintökoh-
teen kaupunki. Vanha Rauma on maailmanperintökohde, jota tullaan ihai-
lemaan eri puolilta maailmaa. Toinen Rauman maailmanperintökohteista, 
Sammallahden pronssikautinen hautaröykkiöalue, on Suomen ensimmäi-
nen arkeologinen kohde UNESCOn maailmanperintölistalla. Raumalla on 
melko kattavat matkailu- vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut sekä kaupungin 
puolelta että yksityisten yrittäjien tarjoamia, joita voidaan kuitenkin edelleen 
kehittää. 
 
Rauman kaupungin alueen virkistysmahdollisuuksista parhaiten saavutet-
tavissa ovat ulkoilualueet. Ulkoilualueina ovat haja-asutusalueella maa- ja 
metsätalousalueet, keskustaajaman lähellä hoidetut virkistysalueet 
pururatoineen ja puistot. Keskustaajaman eteläpuolella sijaitsee opastettu 
Seitsemän järven retkeilyreitti, joka kiertää pääasiassa vanhoja kulttuuri-
maisemia. Matkan varrella on museoita ja muinaishautoja. Reittiä voi kul-
kea jalan tai maastopyörällä. Rauman tunnetuimpia ulkoilualueita ovat 
kaupungin kolme matkailusaarta: 
Reksaaren luontosaari, Kuuskajaskarin linnakesaari ja Kylmäpihlajan 
majakkasaari.  
 
Saaristoon pääsee oman veneen lisäksi mm. Poroholman satamasta reitti-
veneellä päivittäin sekä melomalla. Osa Rauman saaristoalueesta kuuluu 
Selkämeren kansallispuistoon. Aluetta kutsutaan nimellä Raumanmeren 
luonto- ja retkeilyalue.  
 
Raumalla on runsaasti meriuimarantoja, joista tärkeimmät ovat Otanlahti, 
Fåfänga, Merirauma ja Poroholma. Lisäksi uimapaikkoja on Bergströmin 
lammella, Kaarojärvellä ja Monnan hiekkakuopalla. Tärkeimmät rakennetut 
urheilualueet ovat keskustaajamassa: Otanlahden ja Äijänsuon urheilukes-
kukset, hieman kauempana Lähdepellon urheilukeskus ja Lapissa Tei-
linummen yleisurheilukenttä ja liikuntahalli. 
 
Rauman keskustan alueella kevyen liikenteen verkosto on melko tiheä 
ja suhteellisen kattava se on muuallakin taajama-alueella. Pyöräilyreitit 
ovat erityisen tärkeitä pienelle kaupungille, jonka keskustassa kaikki koh-
teet ovat etäisyyden puolesta hyvin pyörällä tavoitettavissa ja pyöräily to-
dellinen vaihtoehto arkiliikkumisessa. Asutuksen sijoittuminen lähelle kes-
kustaa antaa hyvät edellytykset tehdä suuri osa arkimatkoista omin voimin: 
Kaupungin asukkaista noin puolet asuu alle kahden ja yli kaksi kolmasosaa 
alle kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta. Pyöräily-yhteyksien edel-
leen kehittäminen lisäisi kevyen liikenteen suosiota myös keskustan ulko-
puolella. 
 
Rauman kaupunkikuvassa ovat merkittävässä roolissa useat eri aikakausi-
en rakentamistapaa kuvastavat alueet, joilla on kulttuurihistoriallista 
arvoa. Vanhojen rakennusten uusiokäyttö tukee kulttuurihistoriallisten arvo-
jen säilymistä ja pihaympäristön parantaminen vaikuttaa suuresti kaupun-
kikuvaan. 
 
Rauma on hyvin vahvaa kulttuurialuetta aina esihistorialliselta ajalta asti. 
Vanhan kaupungin ohella Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröyk-
kiö on hyväksytty UNESCO:n maailmanperintökohteeksi. Seudulla ovat 
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kukoistaneet myös ruukki- ja kartanokulttuurit. Raumalla on myös vahva 
merenkulun historia.  
 
Yleiskaavan alustavan vision 2025 laatimisessa on listattu huomioitavat 
virkistys- ja vapaa-aikaan liittyvät strategiset tavoitteet seuraavasti: 
- hyvät virkistysmahdollisuudet, virkistysreitistöt ja lähivirkistysalueet 
- monikulttuurinen kaupunki 
- merellisyys 
- vetovoimainen matkailukohde, maailmanperintökohteiden hyödyntämi-

nen 
- monipuolinen vapaa-ajan tarjonta 
 
Hyvät yhteydet asuinalueilta virkistysalueille ovat erityisen tärkeitä viih-
tyisän elinympäristön kannalta. Visiossa viheralueiden merkitystä on 
korostettu ja tuotu esille viheryhteydet läpi keskustarakenteen. Keskustan 
korttelien lomassa olevat vihervyöhykkeet on toivottavaa säilyttää, jotta tu-
levaisuudessa voidaan taata kattava viherverkosto myös keskustassa. 
Suurin osa keskustan lähellä sijaitsevista rannoista on rakennettu ja sata-
matoiminnot vievät rannasta osan. On suositeltavaa säilyttää vielä olevat 
vapaat rannat yleisessä ulkoilukäytössä. Keskustan asuinalueiden ympäril-
le on osoitettu virkistysalueverkosto, jota myöten pääsee laajemmille virkis-
tys- ja retkeilyalueille. Verkostosta on pyritty muodostamaan jatkuva ja ran-
toja on osoitettu virkistyskäyttöön mahdollisuuksien mukaan. Otanlahden 
urheilukenttä, Äijänsuon urheilualue, uimahalli ja jäähalli sekä Pitkäjärven 
urheilualueet ovat alueen merkittävimpiä virkistys- ja vapaa-ajan alueita. 
Alueet on osoitettu Virkistys- ja urheilupalvelujen alueeksi (VU). Näiden li-
säksi alueella on useita pienempiä urheilu- ja pallokenttiä, uimarantoja vir-
kistyspalveluita. 
 
Vasaraisen kotiseutumuseolta lähtevä 7 järven reitti sekä saaristoreitti 
Nurmes-Aikonmaa-Reksaari sekä Haapasaaren että Sorkankylän 
kautta ovat keskeisimmät vision ulkoilureitit. Ulkoilureitin yhteystarpeena 
on osoitettu yhteydet keskustasta sekä 7 järven reitille että Sammallah-
denmäelle. Vision keskeinen teema on myös yhteys kahden maailmanpe-
rintökohteen välillä, Vanhasta Raumasta Sammallahdenmäelle. Linja-auton 
ja kevyen liikenteen yhteyksien lisäksi visiossa on osoitettu reitit mm. pati-
koinnille ja maastopyöräilylle. 
 
Ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käy asiasta keskustelun ja 

antaa Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 2025 lausun-
tonsa. 

 
Päätös: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kävi asiasta keskustelun ja 

totesi, että Rauman yleiskaavan alustavan vision 2025 suun-
nittelussa tulee kiinnittää huomiota riittävien urheilu- ja virkis-
tysaluepalveluiden saatavuuteen uusien asutusalueiden koh-
dalla, varataan mahdollisuuksien mukaan riittävästi rakenta-
matonta luonnonympäristöä virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön 
ja kiinnitetään huomiota liikenteellisten väylien toimivuuteen. 
Muilta osin lautakunnalle ei ole huomautettavaa Rauman 
yleiskaavan alustavasta visiosta 2025. 

 
 
Lisätietojen antaja: 
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vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari 
Puh. (02) 834 3520 
Faksi (02) 834 3552 
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LAUSUNTO 

 
 
Rauman kaupunki 
Tekninen virasto/kaavoitus 
PL 104 
26101 RAUMA 
 
 
 
Viite: Lausuntopyyntö 23.3.2012 
 
 
Ympäristöterveydenhuollon johtajan lausunto Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 
 
 
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Rauman 
yleiskaavan alustavasta visiosta 2025. Alustava visio on strateginen suunnitelma, jonka perusteella 
laaditaan juridinen yleiskaava.  
 
Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa huomattavasti kaupungin asukkaiden elinympäristön 
viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Ihmisten elinympäristön terveellisyyden 
edistämisen ja nykyisten ympäristöterveyden epäkohtien vähentämisen tulisi olla yhtenä 
kaavoituksen keskeisenä tavoitteena. Terveydensuojeluviranomainen haluaa kiinnittää yleiskaavan 
laatimiseen liittyen huomiota seuraaviin seikkoihin: 
 
Talousveden laadun turvaaminen 
 
Rauman kaupungin asukkaiden kannalta talousveden hyvän laadun turvaaminen on jatkossakin 
erittäin tärkeää. On muistettava, että tehokaskaan vedenkäsittely ei poista kaikkia ihmisen 
terveydelle haitallisia aineita, minkä vuoksi vesilaitoksen raakaveden laadun suojeleminen on 
erittäin tärkeää ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. 
 
Raakaveden laadulle riskiä aiheuttavia toimintoja ei tule sijoittaa vesilaitoksen tai 
raakavesikanavan läheisyyteen tai pohjavesialueelle. Maankäytön suunnittelussa pitää myös 
kiinnittää huomiota siihen, että rakentaminen ei saa aiheuttaa vaaraa raakaveden laadulle 
esimerkiksi aiheuttamalla raakavesikanavan rakenteiden rikkoutumisen vaaraa. Raakavesikanavan 
molemmin puolin pitäisi kaavoituksella varata riittävä suoja-alue. Alueella, jolla raakavesikanava 
kulkee käytöstä poistetun kaatopaikka-alueen alitse, tulee erityisesti huolehtia siitä, että alueen 
maankäyttö ei aiheuta raakaveden pilaantumisen vaaraa. 
 
Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon valmisteilla oleva Lapin pohjavesialueen suojelusuunnitelma. 
 
Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävät liikenneväylät tulee sijoittaa siten, että mahdollinen 
onnettomuus ei aiheuta välitöntä raakaveden saastumisen vaaraa. Vaarallisten kemikaalien 
kuljetukset tulee pyrkiä ohjaamaan pois vesilaitoksen raakavesialtaiden läheisyydestä. 
 
Äyhölle kaavoitettua kaatopaikka- ja energiahuollon aluetta tulee rajata siten, että vesilaitokseen 
johtavan raakavesikanavan ympärille jää riittävä suoja-alue, jolle kaatopaikka- tai energiahuollon 
toimintojen sijoittaminen ei ole mahdollista.  
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Pienhiukkaset 
 
Nykytiedon valossa ulkoilman pienhiukkaset ovat keskeinen ympäristöterveysongelma. Kaupunki-
ilman pienhiukkaspitoisuudet on yhdistetty lisääntyneeseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen jo 
hyvin pienillä pitoisuuksilla. On arvioitu, että elin- ja työympäristön pienhiukkaset aiheuttavat 
Suomessa noin 1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. On osoitettu, että ulkoilman päivittäiset 
hiukkaspitoisuudet ovat yhteydessä lisääntyneeseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen ja että 
kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin, hengitystiesairauksiin ja keuhkosyöpään on suurempaa 
alueilla, joissa ulkoilman hiukkasten keskimääräiset pitoisuudet ovat runsaita.  
 
Kaikkein haitallisimmiksi katsotut ultrapienet hiukkaset ovat pääosin peräisin liikenteestä. Tästä 
syystä maankäytön suunnittelussa tulee pyrkiä liikenteen päästöjen vähentämiseen alueilla, joilla 
ihmiset oleskelevat pitkiä aikoja, kuten asuinalueilla ja päivähoitopaikkojen, koulujen, oppilaitosten 
ja erilaisten pitkäaikaishoitolaitosten läheisyydessä. Toisaalta edellä mainittuja toimintoja 
käsittävää uudisrakentamista ei tule sijoittaa vilkkaasti liikennöityjen liikenneväylien läheisyyteen. 
Vaihtoehtoja pohdittaessa tulee etusijalle asettaa ratkaisut, joissa erityisesti raskas liikenne 
ohjataan kulkemaan asutusalueiden ohi. 
 
 
Kemikaalien varastointi ja kuljetukset 
 
Rauman satama ja siihen liittyen kemikaalien kuljetus ja varastointi lienevät myös tulevaisuudessa 
Rauman kaupungille tärkeitä toimintoja. Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu 
suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus. Kartoituksen perusteella suuronnettomuuksien 
todennäköisyys on pieni. Alustavan vision selostuksen mukaan loppuraportissakin kuitenkin 
todetaan, että haavoittuvien toimintojen, kuten asumisen, sijoittaminen suuronnettomuuksien 
vähäistä merkittävämpien vaikutusten alueille on varsin haastavaa. Selostuksen mukaan 
loppuraportissa todetaan myös ainakin pelastustoimen pitävän vaarallisten aineiden kuljetuksia 
laitosten toiminnan riskejä suurempana. 
 
Terveysvalvonta yhtyy pelastustoimen käsitykseen siitä, että vaarallisten aineiden kuljetus 
muodostaa varastointia suuremman onnettomuusriskin. Terveysvalvonta yhtyy myös Gaia 
Consulting Oy:n näkemykseen siitä, että haavoittuvia toimintoja, kuten asumista, päivähoitoa, 
kouluja, vanhainkoteja tai muita pitkäaikaisen hoidon yksiköitä ei tule sijoittaa alueille, joilla 
kemikaalien varastointialueella sattuvan onnettomuuden vaikutukset olisivat merkittäviä. 
 
Edellisestä johtuen terveysvalvonta katsoo, että yleiskaavan vaihtoehtoja harkittaessa tulee pyrkiä 
vaihtoehtoon, jossa kemikaalisataman toiminnot ja erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusreitit, 
varsinkin rautatie, sijoittuvat riittävän etäälle keskusta-alueesta, tiheästi asutuista alueista ja muista 
helposti haavoittuvista kohteista. Maankäytön suunnittelulla tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että 
mahdollisen onnettomuuden sattuessa onnettomuuden seurauksille altistuvien henkilöiden määrä 
jää mahdollisimman pieneksi. Asumista tai muita haavoittuvia toimintoja käsittävää 
uudisrakentamista ei tule sijoittaa vaarallisia kemikaaleja käyttävien tai varastoivien laitosten 
läheisyyteen. Asumista ja haavoittuvia kohteita käsittävää uudisrakentamista tulee myös välttää 
merkittävien kemikaalien kuljetusreittien läheisyydessä. 
 
 
 
 
 



 

 
RAUMAN KAUPUNKI           
Ympäristöterveydenhuolto 
Terveysvalvonta                                                                           
                                                     31.5.2012                                                      3(3) 

 
 

Rauman kaupunki Postiosoite: PL 283  26101 Rauma Puhelin (02) 835 2935, faksi (02) 835 2938 
Ympäristöterveydenhuolto Käyntiosoite: Lensunkatu 9   Sähköposti: terveysvalvonta@rauma.fi 
 

Muut ympäristöhaitat 
 
Maankäytön suunnittelussa ja erityisesti uudisrakentamisessa tulee pyrkiä siihen, että häiriintyviä 
kohteita ei sijoiteta merkittävää melu- tai pölyhaittaa aiheuttavien toimintojen läheisyyteen eikä 
merkittävää haittaa aiheuttavia kohteita häiriintyvien kohteiden läheisyyteen.  
 
 
Yhteenveto 
 
Kaupungin asukkaiden elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta tärkeimmiksi 
asioiksi Rauman maankäytön suunnittelussa nousevat suurimpien liikenneväylien, raskaan 
liikenteen ja rautatiekuljetusten sijoittaminen keskusta-alueen, suurempien asuinalueiden ja 
talousveden laadun kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Nämä tavoitteet toteutunevat 
parhaiten vaihtoehdossa VE2. Sekä asumiselle aiheutuvien melu-, pöly- ja liikennehaittojen että 
mahdollisen onnettomuuden vaikutusten vähentämisen kannalta satamatoimintojen sijoittaminen 
kokonaan keskusta-alueen ulkopuolelle olisi tarkoituksenmukaisinta. Ennen nykyisen satama-
alueen kaavoittamista asuntoalueeksi tulee varmistua siitä, ettei alueella ole tapahtunut maaperän 
saastumista ja tarvittaessa huolehtia saastuneiden alueiden asianmukaisesta puhdistamisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiina Laitala 
Ympäristöterveydenhuollon johtaja 
puh. 044 707 2930 
tiina.laitala@rauma.fi 
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Lausunnon antaminen Rauman kaupungille Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 
 
210/10.02.01/2012 
 
Kaavatmk  § 17  

Strategisen yleiskaavan tavoitteena on saada aikaan strateginen visio, 
jossa yhdistyneen kunnan kehityksen ja tulevan maankäytön kannalta 
keskeiset alueet, hankkeet ja menettelytavat voidaan määritellä ja 
ohjelmoida. Keskeisiä alueita ovat mm. laajenemissuunnat, täydentyvät 
alueet, keskustaajama, maailmanperintökohteet sekä kyläalueiden 
kehitysnäkymät. Keskeisiä hankkeita ovat mm. rata- ja tieverkon 
kehitystarpeet, sataman laajenemistarpeet ja muun elinkeinoelämän 
hankkeet. Keskeisiä menettelytapoja ovat tarkentavan 
yksityiskohtaisemman kaavoituksen tarpeiden ja tavoitteiden 
määrittäminen sekä 
maankäytön yhteensovittaminen kaupungin eri hallintokuntien 
strategioiden kanssa. 
Suunnittelualueen laajuus on koko Rauman kaupunki, johon kuntaliitosten 
myötä ovat liittyneet Kodisjoki (2007) ja Lappi (2009). Kaupungin 
reuna-alueilla naapurikuntien maankäytön yhteensovittaminen 
otetaan huomioon. 
 
Alustavan vision selostuksessa on monipuolisesti tuotu esiin erilaisia 
väestöön, asumiseen, satamaan, elinkeinoelämään, liikenteeseen, 
matkailuun sekä virkistykseen ja luontoon liittyviä strategisia tavoitteita. 
 
Euraan rajoittuvilta osin alustava visio vastaa olemassa olevaa tilannetta 
maa- ja metsätalousalueineen, joista osalla on myös maisemallisia arvoja. 
 
Esityslistan liitteenä on tiivistelmä yleiskaavan alustavasta visiosta. 
 
Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 
839901. 
 

Ehdotus Tekninen johtaja: 
 Kaavatoimikunta päättää, että Euran kunnalla ei ole huomautettavaa 

Rauman kaupungin yleiskaavan alustavasta visiosta. 
 

Päätös Kaavatoimikunta: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 __________  
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 Otteen oikeaksi todistaa: 
 
 Eurassa 4.6.2012 
 
 
 Kristiina Katavisto 
 pöytäkirjanpitäjä 
 
 





EURAJOEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus § 115 17.04.2012

Lausunto Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 2025

48/06.61/2012

Khall  § 115  Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoa Rauman yleiskaa-
van alustavasta visioista 2025, joka on strateginen suunnitelma, jon-
ka perusteelle laaditaan juridinen yleiskaava.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa http://www.rauma.fi/te-
vi/kaavoitus/yleiskaava/default.htm.

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei Eurajoen kunnalla ole huomautettavaa
Rauman yleis kaavan alustavasta visiosta 2025.

Päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti.

-----     

 Otteen oikeaksi todistaa 25.4.2012

  
 Anne Ahlsten
 pöytäkirjanpitäjä
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Lausunto ja kommentit Rauman yleiskaavaehdotuksesta  

 

Rauman kauppakamarin eri valiokunnilla ja luottamushenkilöllä on ollut mahdollisuus tutustua 
Rauman yleiskaavan ehdotuksiin ja sen eri vaihtoehtoihin jo kaavoituksen alusta alkaen. Tämä on 
erinomaista, sillä yleiskaavoituksen tulee perustua hyvään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen 
paikallisen elinkeinoelämän kanssa. 

Yleisellä tasolla on todettava, että kaavaesityksessä on otettu oikeita asioita esille. Rauman 
kaupungin tulevaa kehitystä ajatellen on erittäin tärkeää nostaa esiin nykypäivän ja tulevaisuuden 
vetovoimaan, kilpailukykyyn ja viihtyvyyteen liittyviä asioita.  

Kaavaehdotus on merkittävä ja tärkeä avaus ja peruslinjaukset ovat kauppakamarin mukaan oikeita; 

toisaalta on erittäin tärkeää, että kaavoitukseen saadaan nopeutta ja joustavuutta. 

Teollisuuden ja logistiikan sijoittumien 

Haluamme erityisesti korostaa sitä tosiseikkaa, että Rauma on vahvan elinkeinotoiminnan, 
teollisuuden, kaupan ja lähellä energiatuotannon keskittymä.  Näiden toimintojen sijoittuminen ja 
kaavoittamisella varautuminen ovat tulevaisuudenkin menestystekijöitä. Logistisesti hyvät yhteydet 
ovat tulevaisuudessakin kilpailukykyisen toiminnan tärkeimpiä edellytyksiä. Tämä pätee paitsi 
laajemmin myös paikallisesti. 

Lakarin tuleva logistiikka-alue, Kaivopuiston teknologia-alue ja teollisuuspuisto telakka-alueella 
ovat oleellisen tärkeitä yritystoiminnan kehittämiskohteita Raumalla. Lakari poistaa suurten 
logistiikka- ja teollisuustonttien puutteen ja sen sijainti logistisesti hyvä. Sataman 
laajennusvaraukset sekä Ulko-Petäjäksen laajennus ovat tärkeitä tulevaisuuteen suuntautuvia 
päätöksiä. Näistä olemme lausuneet erikseen. 

Asuminen 

Kauppakamari on omassa skenaariotyössään esittänyt, että myös asumisesta voitaisiin luoda 
merkittävä kilpailukykytekijä alueelle. Raumalla tämä tarkoittaisi, että kaikkia asumisen muotoja on 
vahvasti tarjolla. Kaavaesityksessä merellisen asumisen alueet on uusi tärkeä avaus oikeaan 
suuntaan ja luonnoksessa merkityt alueet sijaitseva lähellä keskustaa ovat siten hyvin 
kilpailukykyisiä paikkoja. 

Asumisen sijoittuminen suurimmilta osiltaan alle 5km:n, säteen sisälle on hyvä esitys ja sisältää sen 
ajatuksen, että samalla luodaan tiiviimpää kaupunkimaista miljöötä. Toisaalta pitää olla tarjolla 
myös muita vetovoimaisia vaihtoehtoja, suurempia tontteja jne.   



Kaikki kaavassa esitetyt merelliset asumispaikat Kanaalivarsi, Kappelinsalmi, Komppi/Pidesluoto 
alue, Äyhöjärvi, Uudenlahden alue ovat hyviä alueita. Kaavan yhteydessä on syytä myös selvittää, 
miten nopeasti ja millä vaihtoehdolla päästään nopeimmin liikkeelle. Eräät näistä sisältävät tiettyjä 
riskitekijöitä, mutta ne on syytä selvittää ja ratkaista. Uudet vielä rohkeammat ideat – kuten 
asutuksen laajentaminen saarille esim Nurmekseen ovat jääneet idea-asteelle, vaikka niitäkin tulisis 
harkita.  

Kappelinsalmen alueen maaperä johtuen teollisuuden sijainnista saattaa muodostua ongelmalliseksi, 
mutta hyvin tärkeää selvityttää sekin vaihtoehto, koska alue on lähellä keskustaa ja hyvällä paikalla. 
Kompin alueella on ongelmana sataman läheinen sijainti ja olisi hyvä kuitenkin, että läheisestä 
sijainnista ei muodostu jatkossa ongelmaa. Sataman kilpailukyky ja menestys ovat joka tapauksessa 
Rauman elinkeinoelämälle ensiarvoisen tärkeitä asioita eikä tätä seikka tule vaarantaa. 

8-tien halkaisu Rauman eteläosan läpi on ongelmallinen, koska se halkaisee asutuksen ja ehkäisee 
yhtenäisen merellisen asumisvyöhykkeen jatkumisen Äyhöjärvelle asti. 8-tietä ei myöskään voi ko. 
kohdassa leventää kolmi- tai nelikaitaiseksi vaikka liikenne voisi sitä edellyttääkin. 8-tien siirtoa ja 
Rauman ohitusta etelämpää ei myöskään ole näköpiirissä vuosikymmeniin. 

Kauppakamari esittää vaihtoehtoa selvitettäväksi, voisiko 8-tien n 1,5-2 km osuutta Vesitornin 
kohdalla 12-tien risteykseen asti tutkia vedettäväksi tunneliin ja mitkä olisivat hankeen 
kustannukset. Samalla vapautuisi runsaasti uutta arvokasta tilaa asutukseen ja valtatietä koskevat 
rajoitukset poistuisivat näiltä kohdin. 

Tampereen rantatunnelin suunnittelu ja mahdollinen toteutus ovat hyviä esimerkkejä asialle. 

 

Kaupan kaavoitus: 

Näkemyksiä yleiskaavan kaupan alueiden kaavoitusta varten 
 

 
- Rauman kaupan kehityksen kannalta on tärkeää, että varaudutaan kaavoituksella ostovoiman 

kasvusta tuleviin tarpeisiin. Tällä varmistutetaan Rauman kaupan kilpailukyky ja vetovoima 
 

- Santasalo/Manelius raportti osoittaa hyvin lisäliiketilan tarpeen ja kaavoituksella tulisi luoda 
sen toteuttamiseen riittävät edellytykset (=väljyyttä neliöihin).  
 

- erikoistavarakaupan kasvun keskittäminen keskustaan on hyvä tavoite ja sitä tulee tukea, 
toisaalta erikoiskauppa kasvaa myös muualla. 
 

- toisaalta Rauman keskustatoimintojen alue on määritelty hyvin pieneksi (117ha). Esim. 
Valtakatu/Luoteisväylä muodostaa jyrkän rajan, vaikka Valtakadun loppupäässä on hyvin 
merkittävä kaupan keskittymä Valtapörssin alue. Jatkossa keskustoimintojen aluetta tulisi 
laajentaa ainakin jonkin verran 
 

- Lisäneliöitä ja niiden sijaintia suunniteltaessa on hyvä muistaa, että useilla Raumalla 
toimivilla kaupan yrityksillä on laajentumis- ja tilatarpeita. Käytännössä laajemmat 
tavaravalikoimat ja uudet tuoteryhmät vaativat runsaasti lisätilaa. Raumalla on tarvetta myös 



kaupan konsepteille, joita nykyiset toimijat toteuttavat. Kaavoituksen tulisikin olla hyvin 
mahdollistavaa tällaisissa tapauksissa.  
 
 

- yleiskaava tehdään pitkäksi aikaväliksi ja kaupan rakenteellisen kehityksen ennustaminen 
tälle jaksolle sisältää epävarmuuksia ja tästä syystä yleiskaavalla ei pitäisi rajata nykyisten 
kauppapaikkojen toimintaedellytysten kehittämistä 
 

‐ kaavan tuleekin olla mahdollistava eikä rajoittava 
 

- Raumalla on tarvetta ja tänne olisi tulossa myös uusia kaupan toimijoita, jos kunnollista 
liiketilaa löytyy. Tämä tulee olla mahdollista ja uudet kaupan yritykset voivat jonkin verran 
parantaa edelleen Rauman kaupallista vetovoimaa 
 

 

Liikenne 

Liikenteen linjaukset näyttävät hyviltä. 

Olkiluodon uutta tielinjausta pidämme hyvänä vaihtoehtona. 

 

RAUMAN KAUPPAKAMARI 

 

Jaakko Hirvonsalo 
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RAUMAN KAUPUNKI  

Ympäristöterveydenhuolto 

Terveysvalvonta  

Tiina Laitala 

 

 

Viite: Lausuntopyyntönne 5.7.2012 

 

Rauman kaupungin yleiskaavan valmistelu  

Rauman kaupungissa on käynnistetty uuden yleiskaavan valmistelutyö Kodisjoen ja Lapin 

kuntaliitosten sekä nykyisen yleiskaavan aluevarausten loppuun käyttämisen myötä. Valmistelu on 

aloitettu 2008. Nyt on valmistunut yleiskaavan pohjaksi tuleva maankäytön alustava strateginen 

visio 2025. 

Strategisessa visiossa on esitetty kolme eri vaihtoehtoa suunnittelun pohjaksi. Terveysvalvonta on 

antanut asiasta lausunnon, jossa todettiin vaihtoehdon VE2 olevan ympäristöterveyden kannalta 

paras.  

THL:ltä on pyydetty lausuntoa yleiskaavaan liittyen erityisesti näistä kysymyksistä: 

Mitä merkitystä strategisessa visiossa esitetyillä kolmella eri rakennevaihtoehdolla on alueen 

asukkaille ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta? Erityisesti, mitä terveyshaittaa liikenteestä 

peräisin olevat pienhiukkaset aiheuttavat Rauman kaupungin asukkaille nykytilanteessa sekä eri 

suunnitteluvaihtoehtojen osalta olettaen, että satamaliikenne kaksinkertaistuisi? Kasvaisivatko 

pienhiukkasten aiheuttamat terveyshaitat satamaliikenteen vaikutusalueen asukkaille eri 

suunnitteluvaihtoehdoissa niin suuriksi, että uusien asuinalueiden kaavoittamisesta raskaan 

liikenteen liikennereittien läheisyyteen tulisi luopua? Jos pienhiukkasten aiheuttamat terveyshaitat 

ovat merkittävät, kuinka laaja suojavyöhyke olisi syytä pyrkiä jättämään vilkkaimpien raskaan 

liikenteen reittien ja asutuksen ja sitä vastaavien toimintojen välille? Onko tiedossa etäisyyden 

lisäksi muita keinoja rajoittaa alueen asukkaiden altistumista pienhiukkasille.  

Tämä lausunto sisältää tiivistelmän ja päätelmät laajemmasta terveysvaikutusten arvioinnista, joka 

on kokonaisuudessaan toteutettu ja julkaistu Opasnet-verkkotyötilassa. Katso Rauman sataman 

laajennuksen vaikutus terveyteen. 

http://fi.opasnet.org/fi/Rauman_sataman_laajennuksen_vaikutus_terveyteen  

Pienhiukkaspäästöt ja niiden terveyshaitat  

• Rakennevaihtoehto 2 näyttää pienhiukkasten terveysvaikutusten osalta parhaalta. Sataman rekka-, 
laiva- ja junaliikenteen pienhiukkaspäästöt aiheuttavat suuruusluokkaa 2-3 ylimääräistä 
kuolemantapausta Raumalla vuosittain, mikä on huomattava terveyhaitta. Jos satama sijoitettaisiin 
vaihtoehdon 2 mukaisesti uuteen paikkaan etelämmäksi ja liikenne ohjattaisiin kaupungin ohi 
valtatietä 8, nämä terveyshaitat pienenisivät noin viidesosan eli noin yhden ylimääräisen 
kuolemantapauksen kahdessa vuodessa. Arvio on karkea ja terveysvaikutus voi olla suurempikin, 
koska siinä ei huomioida tien välittömässä läheisyydessä (alle 100 m) tapahtuvaa altistumista. 
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Myöskään ei ole huomioitu melun terveyshaittaa, joka on suurin tien välittömässä läheisyydessä ja 
pienenee jo muutamien kymmenien metrien matkalla.  

• Rakennevaihtoehdossa 2 melualueet siirtyisivät toiseen paikkaan, jos eteläinen tie- ja raidelinjaus 
toteutuisi. Tästä olisi kokonaisuutena hyötyä, koska arviolta puolet satamaliikenteestä siirtyisi tälle 
reitille, ja väylä olisi pääosin harvaan rakennetulla alueella. Lähinnä Kortelassa voisi tulla uutta 
merkittävää melualtistumista, riippuen uusien väylien täsmällisestä linjauksesta.  

• Yhden päästölähteen aiheuttama pienhiukkaspitoisuus laimenee nopeasti eikä yleensä aiheuta 
havaittavaa nousua mitatuissa pitkäaikaispitoisuuksissa pariasataa metriä kauempana. Kuitenkin 
lukuisat yksittäiset päästölähteet esimerkiksi liikenteestä ja puun pienpoltosta nostavat ns. 
kaupunkitaustapitoisuuksia jopa useilla mikrogrammoilla kuutiossa, joskin vaikutus Rauman 
kokoisessa kaupungissa lienee selvästi tätä pienempi. Kaupunkitaustapitoisuudet Suomessa ovat 
tyypillisesti luokkaa 10 µg /m

3
. Pienhiukkasvaikutuksilla ei kuitenkaan ole turvallista 

kynnyspitoisuutta, ja niinpä pienetkin pitoisuudet tai pitoisuusnousut aiheuttavat terveyshaittaa. 
Terveysvaikutusten kannalta tärkeitä ovat paitsi suhteellisen korkeat pitoisuudet lähellä 
päästölähdettä myös pienet pitoisuusnousut laajalla alueella lähteen ympäristössä, koska siellä 
altistuu suuri joukko ihmisiä. Arvioinnissa Pienhiukkaspäästöt Raumalla (on yritetty arvioida 
molempia. (http://fi.opasnet.org/fi/Pienhiukkaspäästöt_Raumalla ) 

• Pienhiukkaspäästöt Raumalla sisältää terveysvaikutuksista ainoastaan lisääntyneen kuolleisuuden. 
Tämä kuitenkin kuvaa kokonaistilannetta varsin hyvin, koska useat aiemmat pienhiukkasarvioinnit 
ovat todenneet, että ennenaikaiset kuolemat kattavat valtaosan tervyshaitoista, koska monet muut 
haitat ovat niin paljon lievempiä (vajaakuntoisuus, lisääntynyt astmalääkkeiden käyttö).  

Muut vaikutukset  

• Yleiskaavan rakennevaihtoehdoissa on myös arvioitu ilmastopäästöjä. Näiden arvioiden mukaan 
rakennevaihtoehto 2 (Keskustasta merelle) olisi tässä suhteessa paras. Tämä on ymmärrettävää, 
koska satama siirtyisi kaupunkikeskustan ulkopuolelle siten, että nykyinen satama-alue voidaan 
rakentaa ja kaupunkirakennetta näin tiivistää. Tiiviimpi kaupunkirakenne vähentää liikkumistarvetta 
erityisesti henkilöautolla. On kuitenkin huomattava, että liikkumistarve ei riipu pelkästään 
asukastiheydestä. On myös sijoitettava kaupungin eri toiminnot helposti saavutettaviksi. Lisäksi 
tiiviys mahdollistaa tehokkaat lämmitystavat kuten kaukolämmön yhdistettynä sähköntuotantoon. 
Usein tiiviimpi kaupunkirakenne johtaa päästöjen keskittymiseen tiheään asutuille alueille ja näin 
suurempiin terveyshaittoihin eli terveys- ja ilmastotavoitteet ovat vastakkaisia. Rauman tilanne on 
tässä suhteessa myönteinen, koska kumpaakin tavoitetta voidaan edistää samanaikaisesti.  

• Kemikaalikuljetusten siirtyminen keskusta-alueen ulkopuolelle olisi selkeä parannus 
nykytilanteeseen ympäristöterveyden näkökulmasta onnettomuuksien kannalta. On oletettavaa, että 
tulevaisuudessa satamasta tai satamaan kuljetetaan vaarallisia aineita. Tässä sekä onnettomuudet 
että pitkäaikainen pienhiukkasaltistus vetävät päätelmiä samaan suuntaan: satamaliikenne pitäisi 
saada kauemmas asutuksesta. Rakennemallissa 2 (Keskustasta merelle) tämä toteutuu parhaiten. 
Kuitenkin kemikaalikuljetusonnettomuudet ovat ensisijaisesti ympäristöriski, ei niinkään terveysriski.  

• Yleisperiaatteena terveydensuojelussa on, että ilmanlaatu ei saa huonontua. Tämän periaatteen 
soveltamisessa olennaista on tarkastella keskustan läpi kulkevan liikenteen päästöjä, koska siellä 
ilmanlaatuongelmat ovat todennäköisimpiä. Raskaan liikenteen lisääntyminen keskusta-alueella, 
joka arvioiden mukaan tapahtuu rakennemalleissa 1 (Keskusta ja lähialueet) ja 3 (Rannat ja reitit), 
on tämän periaatteen kannalta ongelmallista.  

Terveyshaittojen vähentämiskeinot  

• Liikenteen suojaetäisyyksien takia ei ole tarvetta luopua uusien asuinalueiden kaavoittamisesta. 
Suojaetäisyydet ovat relevantteja pikemminkin keskustan pääväylien välittömässä läheisyydessä. 
Helsingin Seudun Ympäristöpalveluilla (HSY) on suositukset siitä, miten lähelle vilkasta tietä 
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asuinrakennuksia voi rakentaa. Näitä suosituksia ollaan päivittämässä, ja ne todennäköisesti 
muuttuvat tiukemmiksi. Nykyiset suositukset sanovat, että 20000 auton vuorokausimäärillä 
suositusetäisyys on 28 metriä. Raumalla tätä liikennetiheyttä ei juuri ylitetä edes valtateillä. Satama 
ei tuo kokonaisajoneuvomääriin suurta muutosta, vaikka liikenteen tonnimääristä satamaan menevät 
rekat ovat huomattava osa. Valtateiden varsilla ei myöskään juuri ole asutusta näin lähellä tietä, 
poikkeuksena valtatie 12 keskustassa ja ehkä Pormestarinkadun seutu valtatien 8 vieressä.  

• Liikenteen läheisyys tiedetään riskitekijäksi lisääntyneelle sairastuvuudelle ja kuolleisuudelle. 
Pääosa tästä vaikutuksesta välittyy pienhiukkasten kautta, mutta myös melulla on oma roolinsa, 
jonka suuruus on kuitenkin epävarma. Kumpaakin altistumista voidaan tehokkaasti estää 
rakennusteknisin keinoin asuinrakennusten sisäänottoilman suodatusta ja toisaalta rakennusten 
tiiveyttä ja siten melueristävyyttä parantamalla. Uudisrakentamisessa näiden asioiden 
huomioonottaminen on kustanustehokasta, koska samoilla toimenpiteillä säästetään myös 
energialaskussa. Olemassaolevan rakennuskannan parantaminen riippuu hyvin paljon 
talokohtaisesta tilanteesta, ja siksi on vaikea sanoa yleispätevästi, millainen potentiaali 
kustannustehokkailla toimilla olisi.  

• Rakennusmääräyksiin voidaan uusilla alueilla vaatia sisääntuloilman suodatusta, mikä vähentää 
pienhiukkasaltistumista ja siten terveyshaittaa tehokkaasti.  

Päätösvalmistelun tilanne  

• Rauman kaupunginvaltuusto äänesti kesäkuussa 2012 sataman tarpeisiin 2020- tai 2030-luvulle 
varattavasta laajennusalueesta kahdesta vaihtoehdosta. Nykyisen satama-alueen etelänaapurissa 
oleva Järviluoto-vaihtoehto voitti äänestyksessä äänin 43-6 Hansklopin. Lisäksi jätettiin yksi tyhjä 
ääni. 
(http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194748578141/artikkeli/jarviluoto+rauman+sataman+laa
jennusvaraukseksi.html ) 

o Tämä päätös on yhdenmukainen rakennevaihtoehtojen 1 (Keskusta ja lähialueet) ja 3 
(Rannat ja reitit) kanssa mutta eteläisestä liikenneväylävarauksesta luopuminen - jos se 
toteutuu - vaikeuttaa rakennevaihtoehdon 2 (Keskustasta merelle) toteuttamista 
tulevaisuudessa.  

o Satamalaajennuksen toteutus näyttää yleiskaavan yksityiskohdalta, joskin tärkeältä 
sellaiselta, ja siten sille alisteinelta. Tämän takia kaupunginvaltuuston päätös satamasta 
erillisenä asiana aiheuttaa epäselvyyttä yleiskaavan päätöstilanteesta. Niinpä sitä tulisikin 
selventää: ovatko kaikki kolme vaihtoehtoa edelleen harkinnassa ja valmisteltavana?  

o Tätä lausuntoa kirjoitettaessa perustelu kesäkuiseen satamalaajennuksen 
sijoituspäätökseen ei ollut käytettävissä.  

• Isona kysymyksenä on myös sataman tulevaisuus laajemmin. On esitetty, että Porin ja Rauman 
satamat pitäisi yhdistää, ja tämä voi sijaintipäätöksestä riippuen joko lisätä laajentumispaineita tai 
poistaa ne kokonaan. Yleiskaavan olennainen sisältö siis riippuu tekijöistä, joihin Rauman 
kaupungilla ei ole suoraan päätösvaltaa. Tämä lausunnon ympäristöterveysarviot on tehty samasta 
lähtökohdasta kuin yleiskaavaluonnos eli oletuksesta, että satama laajenee. 

 

Pääjohtaja   Pekka Puska 

 

Johtava tutkija  Jouni Tuomisto 

Tiedoksi: STM kirjaamo/HTO/YTE 
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RAUMAN KAUPUNKI

RAUMAN SATAMA
YLEISSUUNNITELMA 2030 JA MAANPÄÄN SATAMA 

LAAJENNUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Yleistä

Yleissuunnitelmavaihtoehdot 2010

Ins.tsto Matti Pitkälä Oy suunnitteli vuonna 2010 Rauman Sataman toimeksiannosta 4 laajen-
nusvaihtoehtoa, jotka liittyivät v. 2007 laaditun Rauman Satama 2030 laajennussuunnitelman
päivitykseen. 

Tehtävässä vaihtoehdoista laadittiin yleissuunnitelmapiirustukset, joissa esitettiin laiturit ja
satamakentät tie- ja rautatieyhteyksineen sekä satama- ja kääntöaltaat tuloväylineen. Jokainen
laajennusvaihtoehto jaettiin vielä 2-3 toteutusvaiheeseen; suunnitelmapiirustuksissa esitettiin
vaiheittain ruopattavat vesialueet sekä täytettävät kenttäalueet pinta-aloineen. Kaikista
vaihtoehdoista ja toteutusvaiheista laadittiin vertailevat massa-  ja kustannusarviolaskelmat.

Kustannusarvioita laadittaessa tehtiin ruoppausten ja täyttöjen osalta tiettyjä perusolettamuk-
sia, jotka perustuivat laskenta-ajankohdan yleisiin tietoihin:

    1. Koska pohjaolosuhdetiedot olivat hyvin vähäiset, tehtiin maaperän laadusta seuraavia
olettamuksia, jotka perustuvat aiempiin tutkimuksiin Rauman Sataman alueella ja niistä 
tehtyihin johtopäätöksiin:
     - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta
     - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla 0.5m paksu kerros

kitkamaita, jonka alla kalliota
     - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla on 1,5m

paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
     - laiturien perustusalueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
     - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä kaistalta

      - kaikkien ruopattavien maiden ylin 0,3m on likaantunutta
     - kaikki kaivut m³ktr, kaikki täytöt m³rtr

    2. Koska merenpohjan pintamaat ovat nykyisen sataman ympäristössä jonkin verran
likaantuneet, tehtiin oletus, että ruopattavilla alueilla likaantuneet pintamaat leikataan
0.3m syvyydeltä suljetulla menetelmällä ja ruopatut maat läjitetään ilman käsittelytoimen-
piteitä (stabilointia tms.) penkereillä rajattuun altaaseen pohjaosan täyttöihin ja ne
voidaan peittää puhtailla mailla. Kuutiohinnaksi arvioitiin yleiskustannuksineen 25€.

    3. Puhtaat lieju- ja savimaat oletettiin voitavan läjittää mereen  vesiläjitysalueelle muutaman
kilometrin päähän satamasta. Kuutiohinnaksi arvioitiin yleiskustannuksineen 15€. 

     4. Kenttäalueiden täyttöihin oletettiin saatavan edullisesti täyttöhiekkaa merestä; hinta-arvio
yleiskustannuksineen 5€/m . 3

    5. Satamakenttien pinnat tehdään kaikissa vaihtoehdoissa samaan korkeustasoon kuin

2010nykyisissä satamanosissa (~NN + 2.00 = MW  + 2.45 )

Ruoppaukset ja läjitykset

Vuonna 2004 käynnistettiin suunnittelu läjitysaltaan rakentamiseksi Ulko-Petäjäksen pohjois-
puolelle; altaaseen on tarkoitus läjittää pehmeitä lieju- ja savimaita mm. suunnitellun konttilaitu-
rin 2 perustusalueelta ja laiturialtaasta sekä öljylaiturille johtavan väylän ja  sisäsataman väylän 
syvennysruoppauksista. Lupaprosessi on kestänyt tähän päivään saakka eikä lopullista
päätöstä vieläkään ole saatu.

Ins.tsto Matti Pitkälä Oy varaa kaikki oikeudet tähän asiakirjaan. Asiakirjaa ei saa kopioida, muuttaa tai käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen  ilman  Ins.tsto Matti Pitkälä Oy:n lupaa.
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Joka tapauksessa ruoppausmaiden käsittelystä on tullut paljon odotettua monimutkaisempaa. 
Sedimenttitutkimusten perusteella on kaikkien näiden ruoppauskohteiden pintakerrokset
todettu niin likaantuneiksi, että lupaviranomaiset ovat määränneet nämä massat stabiloitavaksi
ja läjitettäväksi erilliseen penkereillä rajattuun altaaseen. Jopa Ulko-Petäjäksen pohjoispuolelle
sijoitettavan läjitysaltaan penkereiden alta on pintasedimentit leikattava erikseen ja stabiloitava.
Pintakerrosten likaantuminen ulottuu paikoin jopa 0.5m syvyyteen: tällöin stabiloitavien
massojen määrä on kasvanut selvästi.    

Myös puhtaat maat edellä mainituissa ruoppauskohteissa on suunniteltu sijoitettavan Ulko-
Petäjäksen läjitysaltaaseen, sillä viime aikojen lupapäätöksissä mereen ei enää ole sallittu
läjittää huomattavia määriä puhtaitakaan lieju- ja savimaita. Mm. Aluehallintoviraston päätök-
sessä nro 50/2012/2, joka koskee Rauman väylän ja satama-altaan ruoppausta, annettiin
12.3.2012 kielteinen päätös puhtaiden ruoppausmaiden läjittämisestä mereen. Päätöstä
perusteltiin seuraavasti: Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan ruoppausmassat tulisi aina
pyrkiä hyödyntämään. Myös valtioneuvoston rakennusjätteistä antaman päätöksen (295/1997) mukaan
rakennusjäte, mukaan lukien kiviaines- ja ruoppausjätteet, on hyödynnettävä, jos se on teknisesti
mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia.  

Edellä kuvatusta hankkeesta saatujen kokemusten perusteella on todennäköistä, että meren-
pohjan likaantuminen ulottuu nykyisen sataman ympäristössä Ruuhiluotoon ja Iso-Saukoon
saakka, jolloin ruoppauskustannuksiin on odotettavissa huomattavaa kasvua stabilointi- ja
läjitysvaatimusten vuoksi. 

Likaantumistilanne saattaa kuitenkin olla vielä selvästi huonompi Järviluodon ja Hansklopin
välisellä merialueella, jonne on läjitetty ruoppausmaita (lieju- ja savimaita) ainakin 1970-luvulta
saakka lukuisista Rauman sataman ja telakan eri kohteista. Vuosikymmenten aikana läjitetyt
maamassat, jotka useimmiten ovat olleet pintasedimenttejä, muodostavat alueelle jopa metrien
paksuisen kerroksen merenpohjalle.  Kun alueella on jo alunperinkin ollut metrien paksuinen
lieju- ja savimaakerrostuma, lienee selvää, että jo reunapenkereen täyttäminen alueelle
edellyttää mittavia ruoppauksia ja stabilointeja jo ennen penkereen täyttämistä. Ja näitä
massoja varten on jo oltava olemassa läjitys- ja stabilointiallas!!

Vaikka Järviluodon vaihtoehtosuunnitelmassa kyseinen läjitysalue on pyritty jättämään satama-
kentän ulkopuolelle, on ratapengertä ja kenttäalueen reunapengertä täytettävä alueen sivulle
yli 1.5  kilometrin matkalla, mikä edellyttää jo mittavia pehmeiden maiden ruoppauksia jo ennen
pengertäyttöjä. Jos alueelle tehdään kelvollista ja kantavaa satamakenttää, on nämä lieju- ja
savimassat stabiloitava kantavaan pohjaan saakka. Tällöin rakentamiskustannukset voivat
nousta moninkertaiseksi esim. merihiekalla tai louheella täytettyyn satamakenttään verrattuna.

Hansklopin vaihtoehdossa satama-allas sijaitsee suurelta osin em. vanhan meriläjitysaltaan
päällä, jolloin alueelta joudutaan ruoppaamaan pintamaita jopa 6m paksuudelta. Jos ruoppaus-
maat joudutaan sijoittamaan ja stabiloimaan satamakenttien kohdille, näitä massoja riittää
reilusti täyttötarpeen ylikin. Mutta satamakentän hinta voi nousta moninkertaiseksi, koska
stabiloidun lieju- ja savimaan hinta voi olla yli 40€ kuutiolta!

Jos valtioneuvoston päätöstä ruoppausmaiden hyödyntämisestä sovelletaan edellä kuvattuihin 
yleissuunnitelmavaihtoehtoihin 2010, se merkitsee varsin huomattavia lisäkustannuksia niiden
rakentamiskustannuksiin. Riittävän kantavien ja kohtuullisesti painuvien satama- ja varasto-
kenttien rakentaminen edellyttää alueelle sijoitettavien lieju- ja savimaiden stabilointia. Koska 
menetelmä on miltei sama kuin hyvin likaantuneiden ruoppausmaiden stabiloinnissa, puhtaiden
ruoppausmaiden hyödyntäminen tarkoittaa yli kaksinkertaista hintaa verrattuna siihen, että
puhtaat lieju- ja savimaat läjitetään meriläjitysalueelle ja tuodaan merihiekkaa satamakentän
täyttöihin. 

Kaikissa yleissuunnitelmavaihtoehdossa satamakentän kohdalla on jo luonnostaan paksuja
kerroksia lieju- ja savimaita, jotka jäävät ruoppausmaiden alle. Laadukkaan satamakentän
aikaansaamiseksi myös nämä massat on syytä stabiloida, mikä omalta osaltaan vielä lisää
rakentamiskustannuksia. Ainakin Hansklopin vaihtoehdossa ruoppausmassamäärä on selvästi
suurempi kuin tarvittava täyttömassamäärä, jolloin kenttäaluetta on selvästi laajennettava, jotta
ruoppausmassat saadaan sijoitettua alueelle. Koska miltei kaikki ruoppaukset tehdään
ensimmäisessä toteutusvaiheessa, tämän vaiheen kustannukset tulevat kasvamaan huomatta-
vasti massojen “hyödyntämisen” vuoksi. 

Ins.tsto Matti Pitkälä Oy varaa kaikki oikeudet tähän asiakirjaan. Asiakirjaa ei saa kopioida, muuttaa tai käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen  ilman  Ins.tsto Matti Pitkälä Oy:n lupaa.
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Merivedenpinnan nouseminen

Viime aikoina on paljon herättänyt keskustelua ilmaston lämpeneminen ja siihen liittyvä
napajäätiköiden sulaminen, jonka seurauksena meriveden pinta nousee. Arviot nou-
sunopeudesta ja suuruudesta vaihtelevat melkoisesti, mutta yleinen käsitys on, että muutamien
vuosien/vuosikymmenien kuluttua vedenpinta nousee Rauman alueellakin maannousua
nopeammin.

Uusissa satamakohteissa ja -suunnitelmissa tämä on jo otettu huomioon korottamalla satama-
kenttien korkeustasoa. Esim. Helsingissä on tehty päätös, että satamakentän pinnan  tulee
uusissa kohteissa olla vähintään 3m nykyisen keskivesipinnan yläpuolella. Jos näissä Rauman
sataman v. 2010 laadituissa yleissuunnitelmissa kenttätasoa korotetaan 0.5m, se merkitsee
jonkin verran korkeampaa ja kalliimpaa laiturirakennetta sekä n. 0.5 milj.m  lisätäyttöä 1003

hehtaaria kohti. 

Maanpään satama - kuivatyö

Rauman kaupungin toimeksiannosta yrityksemme aloitti vuoden 2011 loppupuolella selvityksen 
ns. Maanpään satamasta. Lähtökohtana oli selvittää em. satamalaajennuksen toteuttaminen
kuivatyönä, jolla on - sopivissa olosuhteissa - mahdollista saavuttaa rakentamisessa  huomat-
tavia kustannussäästöjä märkätyöhön verrattuna. Samalla tarkasteltiin myös mahdollisuutta
rakentaa Maanpäähän niin mittava satama, jonne voitaisiin aikaa myöten siirtää myös kaikki
nykyisen sataman toiminnot.

Maanpään sataman suunniteltu sijainti on Hansklopin vaihtoehdon eteläpuolella alueella, jossa
ei ole ollut satama- ja telakkatoimintaa. Satamakentän pohjoissivu tosin on lähellä Järviluodon
vesiläjitysaluetta, joka saattaa jonkin verran lisätä rakentamiskustannuksia. Laiturit ja satama-
allas ovat satamakentän eteläpuolella, missä pintamaat todennäköisemmin ovat vähemmän
likaantuneet. Lisäksi satama-altaan ja tuloväylän kohdalla on pohjapinta luonnostaan tason -
10.0 alapuolella, joten ruoppausmassoja kertyy vähemmän; massat saadaan sijoitettua
satamakenttien pohjalle louhetäyttöjen sekaan ilman stabilointia. Maanpään sataman itäpuolel-
la huomattavan runsaat kalliovarat; täyttöihin sekä penkereisiin saadaan riittävästi louhemateri-
aalia. 

 
Kun laiturit ja satama-allas voidaan toteuttaa kuivatyönä, rakentamiskustannukset voivat jäädä
merkittävästi pienemmäksi kuin märkätyössä. Esim. Mussalon vv. 1998-2001 toteutetun
konttiterminaalin, jossa rakennettiin laitureita n. 1300m ja täytettiin sekä tasattiin kenttäalueita
n. 100ha, rakentamiskustannukset olivat runsaat 10 vuotta sitten n. 30 milj. euroa. 

Päivitetyt kustannusarviot

Yleissuunnitelmavaihtoehtojen 2030 kustannusarviot (18.3.2012) päivitettiin ankarimman 
skenaarion mukaan ts. siten, että kaikissa vaihtoehdoissa kaikki ruoppausmaat on otettava
hyötykäyttöön eli satamakentän täyttöihin, jolloin kaikki lieju- ja savimaat joudutaan stabiloi-
maan.

Vaikka puhtaiden ruoppausmaiden läjittäminen meriläjitysalueelle aikanaan sallittaisiin sillä
perusteella, että niiden hyödyntäminen satamakenttien täytöissä tulee huomattavan kalliiksi, on
kaikkiin vaihtoehtoihin kuitenkin odotettavissa merkittäviä lisäkustannuksia jo likaantuneiden
maiden stabilointikäsittelyn vuoksi.  

Liitteenä olevissa kustannusarvioissa (15.7.2012)  yleissuunnitelmavaihtoehdoissa 1 - 4 / 2030
ei ole huomioitu merenpinnan nousuun varautumista laituritason 0,5m korotuksella; sen
kustannukset niissä ovat suuruusluokkaa 5 - 10 M€. Satamavaihtoehtojen 1-4 ns. lisäarvoaluei-
den kustannuksia ei ole myös huomioitu päällysrakennekerrosten osalta; nämä kustannukset
ovat n. 200 000 euroa hehtaarilta.

Ins.tsto Matti Pitkälä Oy varaa kaikki oikeudet tähän asiakirjaan. Asiakirjaa ei saa kopioida, muuttaa tai käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen  ilman  Ins.tsto Matti Pitkälä Oy:n lupaa.
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Kustannusarvioiden yhteenveto:

Yleissuunnitelman 2030 vaihtoehtojen 1 - 4 kustannukset

YS-
vaihtoehto

Kustannusarvio
18.3.2010 (€)

Kustannusarvio
20.6.2012 (€)

Kustannus-
nousu (€)

Laituripituus 
(m)

Satamakentät
(ha)

Saukot 66 000 000 102 000 000 34 000 000 680 37 (+10)

Ruuhiluoto 117 000 000 178 000 000 61 000 000 1 340 60 (+ 40)

Järviluoto 128 000 000 181 000 000 53 000 000 890 47 (+ 64)

Hanskloppi 156 000 000 238 000 000 82 000 000 1040 58 (+ 57)

Maanpään sataman vaihtoehtojen 3 ja 3a kustannukset

Vaihtoehto Kustannusarvio
26.10.2011 (€)

Kustannusarvio 
16.12.2011 (€)

Kustannuk-
set yht. ( €)

Laituripituus 
(m)

Satamakentät
(ha)

3 Vaihe 1 117 500 000
195 000 000

2 850 100

3 Vaihe 2 77 500 000 1 150 + 2 nl 110

3a Vaihe 1 82 000 000
195 000 000

2 850 32

3a Vaihe 2 113 000 000 1 150 + 2 nl 178

Yhteenveto

Huomioiden Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston
viimeaikaiset lupapäätökset, jotka koskevat Rauman satamassa tehtäviä ruoppauksia ja
ruoppausmaiden läjitystä, saattavat Yleissuunnitelman 2030 vaihtoehtojen 1 - 4 rakentamiskus-
tannukset nousta jopa yli 50%. 

Päätöksillä on toki vaikutusta myös Maanpään satamavaihtoehdon kustannuksiin; on todennä-
köistä, että satamakentän pohjoisen reunapenkereen alta joudutaan leikkaamaan ja stabiloi-
maan likaantuneita pintamaita. Jos nestelaiturit sijoitetaan satamakentän pohjoisreunalle,
niiden satama-allas on ruopattava osittain vanhan meriläjitysalueen kohdalle.

Vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että Maanpään satamavaihtoehdot ovat kustannuksiltaan
selvästi edullisimpia, vaikka laituripituutta on moninkertainen määrä muihin vaihtoehtoihin
verrattuna, valmista satamakenttääkin saadaan jopa kaksinkertainen määrä jo ensimmäisen
rakennusvaiheen aikana. 

Kaikissa vaihtoehdoissa tiedot pohjaolosuhteista ovat melko vähäiset; näillä tiedoilla on
kuitenkin ratkaisevan suuri merkitys toteutuskustannuksiin. Tarkempien massamäärien ja
kustannusten selvittämiseksi tulee vaihtoehtojen kohdalla tehdä laajempia pohjatutkimuksia,
joilla selvitetään maalajit ja niiden paksuudet sekä ruopattavilla alueilla että täytettävien
kenttäalueiden kohdilla. Samalla tulee selvittää myös tutkimusnäytteiden avulla merenpohjan
pilaantuneisuus; varsinkin Järviluodon vesiläjitysalueen kohdalla näytteitä on otettava huomat-
tavasti tavanomaista syvemmältä.

Vantaalla 16.7.2012

Liitteet:  Yleissuunnitelma 2010, Vaihtoehdot 1-4, Kustannusarviot 20.6.2012 Liite 1
Piir. 475-35,  Järviluodon vesiläjitysalue Liite 2
Rauman Satama, Yleissuunnitelma 2030, Vaihtoehdot 1-4, 
Vertailevat kustannusarviot 14.4.2010 Liite 3
Maanpään satama, Yleissuunnitelma 2011, Sijoitusvaihtoehto 3 Liite 4
Maanpään satama, Yleissuunnitelma 2011, Sijoitusvaihtoehto 3a Liite 5

Ins.tsto Matti Pitkälä Oy varaa kaikki oikeudet tähän asiakirjaan. Asiakirjaa ei saa kopioida, muuttaa tai käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen  ilman  Ins.tsto Matti Pitkälä Oy:n lupaa.



(piirustus 1329-63)
Saukot, vaihe 2 

(piirustus 1329-62)
Saukot, vaihe 1b 

Insinööritoimisto
MVMatti Pitkälä Oy

20.6.2012

Laajennusvaihtoehtojen vertailu

Yleissuunnitelma 2030

Rauman Satama

VE1 Saukot (piirustukset 1329-61, 62 ja 63)
kustannusá €määräkustannusá €määrä

500 000 €1050 000700 000 €1070 000pehmeiden maiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

0 €120420 000 €1235 000kitkamaiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

0 €1001 100 000 €10110 000louhinta [m³ktr]

5 000 000 €40125 0001 800 000 €4045 000likaantuneiden pehmeiden maiden ruoppaus, läjitys ja stabilointi [m³ktr]

35 400 000 €40885 0009 400 000 €40235 000puhtaiden pehmeiden maiden ruoppaus, läjitys ja stabilointi [m³ktr]

2 100 000 €20105 000800 000 €2040 000kitkamaiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]

692912500 €10000 €1000vedenalainen louhinta [m³ktr]

318150000 €50550 000 €5110 000louhepenkereiden rakentaminen kohteen louheesta [m³rtr]

1011062507 700 000 €20385 0001 600 000 €2080 000louhepenkereiden rakentaminen muualta tuodusta louheesta [m³rtr]

6 656 250 €15443 7504 500 000 €15300 000satamakenttien pohjalla olevien pehmeiden maiden stabilointi [m³rtr]

125 000 €525 0000 €50satamakenttien täyttö tasolle +1 muualta tuodusta materiaalista [m³rtr]

850 000 €5170 0000 €50lisäarvokenttien täyttö tasolle +2.5 muualta tuodusta materiaalista [m³rtr]

200 000 €2010 000200 000 €2010 000laiturin pohjapenger louheesta [m³rtr]

7 560 000 €21 0003606 720 000 €21 000320laiturin rakentaminen taustatäyttöineen [jm]

3 200 000 €200 000163 800 000 €200 00019satamakenttien rakentaminen tasolta +1 ylöspäin [ha]

0 €150225 000 €1515 000Pikisaaren veneväylän ruoppaus [m³ktr]

70 000 000 €32 000 000 €Yhteensä

102 000 000 €SAUKOT YHTEENSÄ

ruoppauksissa -14.0
Satamakentillä leikkaus/täyttötaso on +1.0, lisäarvokentillä +2,5,

sekä peruskartasta luetuista hajanaisista korkeuspisteistä ja -käyristä.
Laskennan maastomalli on muodostettu merikorttitiedoista ja luotauksista

Yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset
Laskentaoletuksia:
 - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta

paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla 0.5m

1,5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
 - laiturialueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

kaistalta
 - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä

 - kaikkien ruopattavien maiden ylin 0,3m on likaantunutta
 - kaikki kaivut m³ktr, kaikki täytöt m³rtr

MattiP
Konekirjoitusteksti
Liite 1



 (piirustus 1329-65)
Ruuhiluoto, vaihe 2

 (piirustus 1329-64)
Ruuhiluoto, vaihe 1b

Insinööritoimisto
MVMatti Pitkälä Oy

20.6.2012

Laajennusvaihtoehtojen vertailu

Yleissuunnitelma 2030

Rauman Satama

VE2 Ruuhiluoto (piirustukset 1329-64 ja 65)
kustannusá €määräkustannusá €määrä

50 000 €105 000750 000 €1075 000pehmeiden maiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

0 €120480 000 €1240 000kitkamaiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

0 €100100 000 €1010 000louhinta [m³ktr]

3 600 000 €4090 0004 600 000 €40115 000likaantuneiden pehmeiden maiden ruoppaus, läjitys ja stabilointi [m³ktr]

27 800 000 €40695 00032 600 000 €40815 000puhtaiden pehmeiden maiden ruoppaus, läjitys ja stabilointi [m³ktr]

1 400 000 €2070 0003 600 000 €20180 000kitkamaiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]

0 €10000 €1000vedenalainen louhinta [m³ktr]

0 €5050 000 €510 000louhepenkereiden rakentaminen kohteen louheesta [m³rtr]

8867000011 400 000 €20570 00011 200 000 €20560 000louhepenkereiden rakentaminen muualta tuodusta louheesta [m³rtr]

8843750015 937 500 €151 062 50012 375 000 €15825 000satamakenttien pohjalla olevien pehmeiden maiden stabilointi [m³rtr]

1771075004 475 000 €5895 0000 €50satamakenttien täyttö tasolle +1 muualta tuodusta materiaalista [m³rtr]

2 875 000 €5575 0004 575 000 €5915 000lisäarvokenttien täyttö tasolle +2.5 muualta tuodusta materiaalista [m³rtr]

200 000 €2010 000100 000 €205 000laiturin pohjapenger louheesta [m³rtr]

14 700 000 €2100070013 440 000 €21000640laiturin rakentaminen taustatäyttöineen [jm]

6 000 000 €200000304 800 000 €20000024satamakenttien rakentaminen tasolta +1 ylöspäin [ha]

89 000 000 €89 000 000 €Yhteensä

178 000 000 €RUUHILUOTO YHTEENSÄ

ruoppauksissa -14.0
Satamakentillä leikkaus/täyttötaso on +1.0, lisäarvokentillä +2,5,

sekä peruskartasta luetuista hajanaisista korkeuspisteistä ja -käyristä.
Laskennan maastomalli on muodostettu merikorttitiedoista ja luotauksista

Yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset
Laskentaoletuksia:
 - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta

paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla 0.5m

1,5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
 - laiturialueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

kaistalta
 - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä

 - kaikkien ruopattavien maiden ylin 0,3m on likaantunutta
 - kaikki kaivut m³ktr, kaikki täytöt m³rtr



 (piirustus 1329-68)
Järviluoto, vaihe 2

 (piirustus 1329-67)
Järviluoto, vaihe 1b

 (piirustus 1329-66)
Järviluoto, vaihe 1a

Insinööritoimisto
MVMatti Pitkälä Oy

20.6.2012

Laajennusvaihtoehtojen vertailu

Yleissuunnitelma 2030

Rauman Satama

VE3 Järviluoto (piirustukset 1329-66, 67 ja 68)
kustannusá €määräkustannusá €määräkustannusá €määrä

3 400 000 €10340 0001 550 000 €10155 000600 000 €1060 000pehmeiden maiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

2 040 000 €12170 000960 000 €1280 000360 000 €1230 000kitkamaiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

31 900 000 €103 190 0002 000 000 €10200 0002 000 000 €10200 000louhinta [m³ktr]

4 600 000 €40115 0002 400 000 €4060 0005 800 000 €40145 000likaantuneiden pehmeiden maiden ruoppaus, läjitys ja stabilointi [m³ktr]

12 000 000 €40300 0007 400 000 €40185 00030 600 000 €40765 000puhtaiden pehmeiden maiden ruoppaus, läjitys ja stabilointi [m³ktr]

0 €2000 €200300 000 €2015 000kitkamaiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]

0 €10000 €10000 €1000vedenalainen louhinta [m³ktr]

1 400 000 €5280 0001 000 000 €5200 0001 000 000 €5200 000louhepenkereiden rakentaminen kohteen louheesta [m³rtr]

0 €2002 900 000 €20145 0009 600 000 €20480 000louhepenkereiden rakentaminen muualta tuodusta louheesta [m³rtr]

4 687 500 €15312 50012 937 500 €15862 5001 500 000 €15100 000satamakenttien pohjalla olevien pehmeiden maiden stabilointi [m³rtr]

0 €500 €500 €50satamakenttien täyttö tasolle +1 muualta tuodusta materiaalista [m³rtr]

0 €506 875 000 €51 375 0000 €50lisäarvokenttien täyttö tasolle +2.5 muualta tuodusta materiaalista [m³rtr]

300 000 €2015 000200 000 €2010 000100 000 €205 000laiturin pohjapenger louheesta [m³rtr]

5 250 000 €210002506 300 000 €210003007 140 000 €21000340laiturin rakentaminen taustatäyttöineen [jm]

2 200 000 €200000114 800 000 €200000242 000 000 €20000010satamakenttien rakentaminen tasolta +1 ylöspäin [ha]

0 €1500 €1501 575 000 €15105 000Metsä-Rauman väylän ruoppaus [m³ktr]

68 000 000 €50 000 000 €63 000 000 €Yhteensä

181 000 000 €JÄRVILUOTO YHTEENSÄ

ruoppauksissa -14.0
Satamakentillä leikkaus/täyttötaso on +1.0, lisäarvokentillä +2,5,

sekä peruskartasta luetuista hajanaisista korkeuspisteistä ja -käyristä.
Laskennan maastomalli on muodostettu merikorttitiedoista ja luotauksista

Yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset
Laskentaoletuksia:
 - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta

paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla 0.5m

1,5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
 - laiturialueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

kaistalta
 - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä

 - kaikkien ruopattavien maiden ylin 0,3m on likaantunutta
 - kaikki kaivut m³ktr, kaikki täytöt m³rtr



 (piirustus 1329-71)
Hanskloppi, vaihe 2

 (piirustus 1329-70)
Hanskloppi, vaihe 1b

 (piirustus 1329-69)
Hanskloppi, vaihe 1a

Insinööritoimisto
MVMatti Pitkälä Oy

20.6.2012

Laajennusvaihtoehtojen vertailu

Yleissuunnitelma 2030

Rauman Satama

VE4 Hanskloppi (piirustukset 1329-69, 70 ja 71)
kustannusá €määräkustannusá €määräkustannusá €määrä

3 600 000 €10360 00050 000 €105 000150 000 €1015 000pehmeiden maiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

2 160 000 €12180 0000 €1200 €120kitkamaiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

31 950 000 €103 195 0000 €1000 €100louhinta [m³ktr]

5 000 000 €40125 000600 000 €4015 0008 600 000 €40215 000likaantuneiden pehmeiden maiden ruoppaus, läjitys ja stabilointi [m³ktr]

13 400 000 €40335 0003 200 000 €4080 00074 000 000 €401 850 000puhtaiden pehmeiden maiden ruoppaus, läjitys ja stabilointi [m³ktr]

600 000 €2030 000400 000 €2020 0006 200 000 €20310 000kitkamaiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]

0 €10000 €10000 €1000vedenalainen louhinta [m³ktr]

1 775 000 €5355 0000 €500 €50louhepenkereiden rakentaminen kohteen louheesta [m³rtr]

0 €2007 000 000 €20350 0009 100 000 €20455 000louhepenkereiden rakentaminen muualta tuodusta louheesta [m³rtr]

7 687 500 €15512 50010 500 000 €15700 0008 625 000 €15575 000satamakenttien pohjalla olevien pehmeiden maiden stabilointi [m³rtr]

0 €501 350 000 €5270 0000 €50satamakenttien täyttö tasolle +1 muualta tuodusta materiaalista [m³rtr]

0 €507 075 000 €51 415 0000 €50lisäarvokenttien täyttö tasolle +2.5 muualta tuodusta materiaalista [m³rtr]

100 000 €205 000100 000 €205 000100 000 €205 000laiturin pohjapenger louheesta [m³rtr]

7 140 000 €210003406 930 000 €210003307 770 000 €21000370laiturin rakentaminen taustatäyttöineen [jm]

3 000 000 €200000153 000 000 €200000155 000 000 €20000025satamakenttien rakentaminen tasolta +1 ylöspäin [ha]

77 000 000 €41 000 000 €120 000 000 €Yhteensä

238 000 000 €HANSKLOPPI YHTEENSÄ

ruoppauksissa -14.0
Satamakentillä leikkaus/täyttötaso on +1.0, lisäarvokentillä +2,5,

sekä peruskartasta luetuista hajanaisista korkeuspisteistä ja -käyristä.
Laskennan maastomalli on muodostettu merikorttitiedoista ja luotauksista

Yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset
Laskentaoletuksia:
 - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta

paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla 0.5m

1,5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
 - laiturialueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

kaistalta
 - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä

 - kaikkien ruopattavien maiden ylin 0,3m on likaantunutta
 - kaikki kaivut m³ktr, kaikki täytöt m³rtr



MattiP
Konekirjoitusteksti
Liite 2

MattiP
Konekirjoitusteksti

MattiP
Konekirjoitusteksti



Rauman Satama
Yleissuunnitelma 2030     Vaihtoehdot 1 - 4

   

 

Vertailevat kustannusennusteet   14.4.2010



(piirustus 1329-63)
Saukot, vaihe 2 

(piirustus 1329-62)
Saukot, vaihe 1b 

Insinööritoimisto
JKoMatti Pitkälä Oy

18.3.2010

Laajennusvaihtoehtojen vertailu
Yleissuunnitelma 2030
Rauman Satama

VE1 Saukot (piirustukset 1329-61, 62 ja 63)
kustannusá €määräkustannusá €määrä

500 000 €1050 000700 000 €1070 000pehmeiden maiden kaivu ja läjitys [m³ktr]
0 €120420 000 €1235 000kitkamaiden kaivu ja läjitys [m³ktr]
0 €1001 100 000 €10110 000louhinta [m³ktr]

3 125 000 €25125 0001 125 000 €2545 000likaantuneiden pehmeiden maiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]
13 275 000 €15885 0003 525 000 €15235 000puhtaiden pehmeiden maiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]

2 100 000 €20105 000800 000 €2040 000kitkamaiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]
0 €10000 €1000vedenalainen louhinta [m³ktr]
0 €50550 000 €5110 000louhepenkereiden rakentaminen kohteen louheesta [m³rtr]

7 700 000 €20385 0001 600 000 €2080 000louhepenkereiden rakentaminen muualta tuodusta louheesta [m³rtr]
2 300 000 €5460 0003 425 000 €5685 000satamakenttien täyttö tasolle +1 muualta tuodusta materiaalista

850 000 €5170 0000 €50[m³rtr]
lisäarvokenttien täyttö tasolle +2.5 muualta tuodusta materiaalista

200 000 €2010 000200 000 €2010 000laiturin pohjapenger louheesta [m³rtr]
7 560 000 €21 0003606 720 000 €21 000320laiturin rakentaminen taustatäyttöineen [jm]
3 200 000 €200 000163 800 000 €200 00019satamakenttien rakentaminen tasolta +1 ylöspäin [ha]

0 €150225 000 €1515 000Pikisaaren veneväylän ruoppaus [m³ktr]
41 000 000 €25 000 000 €Yhteensä

0 €9 000 00009 000 000 €9 000 0001Sillat/yhdyspenkereet [100 m]
2 000 000 €2 000 00010 €2 000 0000Tie satama-alueella [km]
3 000 000 €1 500 00023 000 000 €1 500 0002Rata satama-alueella [km]

Porttialue
0 €3 000 00000 €3 000 0000- pääporttialue
0 €000 €00- sivuporttialue

Maapuolen yhteydet
7 000 000 €3 500 00020 €3 500 0000Tiet [km]

0 €4 500 00000 €4 500 0000Rautatiet [km] *)

53 000 000 €37 000 000 €KAIKKI YHTEENSÄ

90 000 000 €SAUKOT YHTEENSÄ
*) Maanpuolen ratakustannusten sataman osuus (50%)

ruoppauksissa -14.0
Satamakentillä leikkaus/täyttötaso on +1.0, lisäarvokentillä +2,5,

korkeuspisteistä ja -käyristä.
luotauksista sekä peruskartasta luetuista hajanaisista
Laskennan maastomalli on muodostettu merikorttitiedoista ja

Yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset
Laskentaoletuksia:
 - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta

0.5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla

alla 1,5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
 - laiturialueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

kaistalta
 - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä

Matti
Konekirjoitusteksti
Yhteensä: 66 000 000€

Matti
Konekirjoitusteksti

Matti
Konekirjoitusteksti



(piirustus 1329-65)
Ruuhiluoto, vaihe 2

 (piirustus 1329-64)
Ruuhiluoto, vaihe 1b

Insinööritoimisto
JKoMatti Pitkälä Oy

18.3.2010

Laajennusvaihtoehtojen vertailu
Yleissuunnitelma 2030
Rauman Satama

VE2 Ruuhiluoto (piirustukset 1329-64 ja 65)
kustannusá €määräkustannusá €määrä

50 000 €105 000750 000 €1075 000pehmeiden maiden kaivu ja läjitys [m³ktr]
0 €120480 000 €1240 000kitkamaiden kaivu ja läjitys [m³ktr]
0 €100100 000 €1010 000louhinta [m³ktr]

2 250 000 €2590 0002 875 000 €25115 000likaantuneiden pehmeiden maiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]
10 425 000 €15695 00012 225 000 €15815 000puhtaiden pehmeiden maiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]

1 400 000 €2070 0003 600 000 €20180 000kitkamaiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]
0 €10000 €1000vedenalainen louhinta [m³ktr]
0 €5050 000 €510 000louhepenkereiden rakentaminen kohteen louheesta [m³rtr]

11 400 000 €20570 00011 200 000 €20560 000louhepenkereiden rakentaminen muualta tuodusta louheesta [m³rtr]
7 950 000 €51 590 0003 925 000 €5785 000satamakenttien täyttö tasolle +1 muualta tuodusta materiaalista

2 875 000 €5575 0004 725 000 €5945 000[m³rtr]
lisäarvokenttien täyttö tasolle +2.5 muualta tuodusta materiaalista

200 000 €2010 000100 000 €205 000laiturin pohjapenger louheesta [m³rtr]
14 700 000 €2100070013 440 000 €21000640laiturin rakentaminen taustatäyttöineen [jm]

6 000 000 €200000304 800 000 €20000024satamakenttien rakentaminen tasolta +1 ylöspäin [ha]
58 000 000 €59 000 000 €Yhteensä

0 €9 000 000036 000 000 €9 000 0004Sillat/yhdyspenkereet [100 m]
1 000 000 €2 000 0000,53 000 000 €2 000 0001,5Tie satama-alueella [km]
6 000 000 €1 500 00043 000 000 €1 500 0002Rata satama-alueella [km]

Porttialue
0 €3 000 00000 €3 000 0000- pääporttialue
0 €000 €00- sivuporttialue

Maapuolen yhteydet
7 000 000 €3 500 00020 €3 500 0000Tiet [km]

0 €4 500 00000 €4 500 0000Rautatiet [km] *)

72 000 000 €101 000 000 €KAIKKI YHTEENSÄ

173 000 000 €RUUHILUOTO YHTEENSÄ
*) Maanpuolen ratakustannusten sataman osuus (50%)

ruoppauksissa -14.0
Satamakentillä leikkaus/täyttötaso on +1.0, lisäarvokentillä +2,5,

korkeuspisteistä ja -käyristä.
luotauksista sekä peruskartasta luetuista hajanaisista
Laskennan maastomalli on muodostettu merikorttitiedoista ja

Yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset
Laskentaoletuksia:
 - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta

0.5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla

alla 1,5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
 - laiturialueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

kaistalta
 - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä

 - kaikkien ruopattavien maiden ylin 0,3m on likaantunutta
 - kaikki kaivut m³ktr, kaikki täytöt m³rtr

Matti
Konekirjoitusteksti
Yhteensä: 117 000 000€

Matti
Konekirjoitusteksti

Matti
Konekirjoitusteksti



(piirustus 1329-68)
Järviluoto, vaihe 2

(piirustus 1329-67)
Järviluoto, vaihe 1b

 (piirustus 1329-66)
Järviluoto, vaihe 1a

Insinööritoimisto
JKoMatti Pitkälä Oy

18.3.2010

Laajennusvaihtoehtojen vertailu
Yleissuunnitelma 2030
Rauman Satama

VE3 Järviluoto (piirustukset 1329-66, 67 ja 68)
kustannusá €määräkustannusá €määräkustannusá €määrä

3 400 000 €103400001 550 000 €10155 000600 000 €1060 000pehmeiden maiden kaivu ja läjitys [m³ktr]
2 040 000 €12170000960 000 €1280 000360 000 €1230 000kitkamaiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

31 900 000 €1031900002 000 000 €10200 0002 000 000 €10200 000louhinta [m³ktr]
2 875 000 €251150001 500 000 €2560 0003 625 000 €25145 000likaantuneiden pehmeiden maiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]
4 500 000 €15300 0002 775 000 €15185 00011 475 000 €15765 000puhtaiden pehmeiden maiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]

0 €2000 €200300 000 €2015 000kitkamaiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]
0 €10000 €10000 €1000vedenalainen louhinta [m³ktr]

1 400 000 €5280 0001 000 000 €5200 0001 000 000 €5200 000louhepenkereiden rakentaminen kohteen louheesta [m³rtr]
0 €2002 900 000 €20145 0009 600 000 €20480 000louhepenkereiden rakentaminen muualta tuodusta louheesta [m³rtr]
0 €500 €500 €50satamakenttien täyttö tasolle +1 muualta tuodusta materiaalista

0 €509 300 000 €51 860 0000 €50[m³rtr]
lisäarvokenttien täyttö tasolle +2.5 muualta tuodusta materiaalista

300 000 €2015 000200 000 €2010 000100 000 €205 000laiturin pohjapenger louheesta [m³rtr]
5 250 000 €210002506 300 000 €210003007 140 000 €21000340laiturin rakentaminen taustatäyttöineen [jm]
2 200 000 €200000114 800 000 €200000242 000 000 €20000010satamakenttien rakentaminen tasolta +1 ylöspäin [ha]

0 €1500 €1501 575 000 €15105 000Metsä-Rauman väylän ruoppaus [m³ktr]
54 000 000 €34 000 000 €40 000 000 €Yhteensä

0 €9 000 00000 €9 000 00004 500 000 €9 000 0000,5Sillat/yhdyspenkereet [100 m]
1 000 000 €2 000 0000,51 000 000 €2 000 0000,52 000 000 €2 000 0001Tie satama-alueella [km]
9 000 000 €1 500 00067 500 000 €1 500 00050 €1 500 0000Rata satama-alueella [km]

Porttialue
0 €3 000 00003 000 000 €3 000 00010 €3 000 0000- pääporttialue
0 €000 €000 €00- sivuporttialue

Maapuolen yhteydet
7 000 000 €3 500 000210 500 000 €3 500 00030 €3 500 0000Tiet [km]

0 €4 500 00000 €050 €00Rautatiet [km] *)

71 000 000 €56 000 000 €46 500 000 €KAIKKI YHTEENSÄ

173 500 000 €JÄRVILUOTO YHTEENSÄ
*) Maanpuolen ratakustannusten sataman osuus (50%)

ruoppauksissa -14.0
Satamakentillä leikkaus/täyttötaso on +1.0, lisäarvokentillä +2,5,

korkeuspisteistä ja -käyristä.
luotauksista sekä peruskartasta luetuista hajanaisista
Laskennan maastomalli on muodostettu merikorttitiedoista ja

Yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset
Laskentaoletuksia:
 - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta

0.5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla

alla 1,5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
 - laiturialueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

kaistalta
 - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä

 - kaikkien ruopattavien maiden ylin 0,3m on likaantunutta
 - kaikki kaivut m³ktr, kaikki täytöt m³rtr

Matti
Konekirjoitusteksti
Yhteensä: 128 000 000€

Matti
Konekirjoitusteksti

Matti
Konekirjoitusteksti

Matti
Konekirjoitusteksti



(piirustus 1329-71)
Hanskloppi, vaihe 2

(piirustus 1329-70)
Hanskloppi, vaihe 1b

 (piirustus 1329-69)
Hanskloppi, vaihe 1a

Insinööritoimisto
JKoMatti Pitkälä Oy

18.3.2010

Laajennusvaihtoehtojen vertailu
Yleissuunnitelma 2030
Rauman Satama

VE4 Hanskloppi (piirustukset 1329-69, 70 ja 71)
kustannusá €määräkustannusá €määräkustannusá €määrä

3 600 000 €10360 00050 000 €105 000150 000 €1015 000pehmeiden maiden kaivu ja läjitys [m³ktr]
2 160 000 €12180 0000 €1200 €120kitkamaiden kaivu ja läjitys [m³ktr]

31 950 000 €103 195 0000 €1000 €100louhinta [m³ktr]
3 125 000 €25125 000375 000 €2515 0005 375 000 €25215 000likaantuneiden pehmeiden maiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]
5 025 000 €15335 0001 200 000 €1580 00027 750 000 €151 850 000puhtaiden pehmeiden maiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]

600 000 €2030 000400 000 €2020 0006 200 000 €20310 000kitkamaiden ruoppaus ja läjitys [m³ktr]
0 €10000 €10000 €1000vedenalainen louhinta [m³ktr]

1 775 000 €5355 0000 €500 €50louhepenkereiden rakentaminen kohteen louheesta [m³rtr]
0 €2007 000 000 €20350 0009 100 000 €20455 000louhepenkereiden rakentaminen muualta tuodusta louheesta [m³rtr]
0 €503 425 000 €5685 0005 425 000 €51 085 000satamakenttien täyttö tasolle +1 muualta tuodusta materiaalista

0 €507 075 000 €51 415 0000 €50[m³rtr]
lisäarvokenttien täyttö tasolle +2.5 muualta tuodusta materiaalista

100 000 €205 000100 000 €205 000100 000 €205 000laiturin pohjapenger louheesta [m³rtr]
7 140 000 €210003406 930 000 €210003307 770 000 €21000370laiturin rakentaminen taustatäyttöineen [jm]
3 000 000 €200000153 000 000 €200000155 000 000 €20000025satamakenttien rakentaminen tasolta +1 ylöspäin [ha]

59 000 000 €30 000 000 €67 000 000 €Yhteensä

0 €9 000 00000 €9 000 00004 500 000 €9 000 0000,5Sillat/yhdyspenkereet [100 m]
1 000 000 €2 000 0000,51 000 000 €2 000 0000,52 000 000 €2 000 0001Tie satama-alueella [km]
7 500 000 €1 500 00053 000 000 €1 500 00020 €1 500 0000Rata satama-alueella [km]

Porttialue
0 €3 000 00003 000 000 €3 000 00010 €3 000 0000- pääporttialue
0 €000 €000 €00- sivuporttialue

Maapuolen yhteydet
7 000 000 €3 500 000210 500 000 €3 500 00030 €3 500 0000Tiet [km]

0 €4 500 00000 €4 500 00000 €4 500 0000Rautatiet [km] *)

74 500 000 €47 500 000 €73 500 000 €KAIKKI YHTEENSÄ

195 500 000 €HANSKLOPPI YHTEENSÄ
*) Maanpuolen ratakustannusten sataman osuus (50%)

ruoppauksissa -14.0
Satamakentillä leikkaus/täyttötaso on +1.0, lisäarvokentillä +2,5,

korkeuspisteistä ja -käyristä.
luotauksista sekä peruskartasta luetuista hajanaisista
Laskennan maastomalli on muodostettu merikorttitiedoista ja

Yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset
Laskentaoletuksia:
 - kenttien kohdalla ei poisteta pehmeitä maita tason +1.0 alapuolelta

0.5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - maanpinnassa on 1m paksu kerros pehmeitä maita, jonka alla

alla 1,5m paksu kerros kitkamaita, jonka alla kalliota
 - altaissa merenpohjassa on 3m paksu kerros pehmeitä maita, jonka

poistettava. Tämän alla on kitkamaita tason -14.6 alapuolelle
 - laiturialueella on 5m paksu kerros huonosti kantavia maita, jotka on

kaistalta
 - pengerlinjoilta poistetaan 2m kerros pehmeitä maita 15m leveältä

 - kaikkien ruopattavien maiden ylin 0,3m on likaantunutta
 - kaikki kaivut m³ktr, kaikki täytöt m³rtr

Matti
Konekirjoitusteksti
Yhteensä: 156 000 000€























Matti
Konekirjoitusteksti



RAUMAN KAUPUNKI    TEKNINEN VIRASTO
Maanpään satama Yleissuunnitelma 2011

Sijoitusvaihtoehto 3    26.10.2011



1

RAUMAN KAUPUNKI
MAANPÄÄN SATAMA
YLEISSUUNNITELMA 2011
Sijoitusvaihtoehto 3
Piir. 1654 / 20-26

Vaihe 1

1 Työpato

- patopenger m 400 000 20€ 8 000 000€3

- kuivilleotto ja kuivanapito erä 1 1 500 000€    1 500 000€

Yht. 9 500 000€

2 Kaivut louhinnat ja täytöt

- irtomaiden kaivut, massat täyttöihin m ktr 500 000 10€ 5 000 000€3

- louhinnat , massat täyttöihin m ktr 8 000 000 5€ 40 000 000€3

- merihiekkatäytöt m rtr - 5€                   3

Yht. 45 000 000€

3 Päällysrakenteet ja verhoukset

- päällysrakenteet m 1 000 000 20€ 20 000 000€2

- luiskaverhoukset m 30 000 25€ 750 000€2

Yht. 20 750 000€

4 Ruoppaukset

- pehmeät maat (likaantuneet), massat maihin m 25€3

- pehmeät maat (puhtaat), massat vesiläjitykseen m 400 000 15€ 6 000 000€3

- kitkamaat, massat täyttöihin m 100 000 20€ 2 000 000€3

- louhinnat, massat täyttöihin m 100€               3

Yht. 8 000 000€

5 Laiturit

- kalliotukimuuri, matala m 1 500 10 000€ 15 000 000€

- kalliotukimuuri, korkea m 950 15 000€ 14 250 000€

- kulmaelementtilaituri 25 000€

- nestelaituri erä - 2 500 000€

- pistolaituri erä 1 5 000 000€    5 000 000€

Yht. 34 250 000€

Vaihe 1 yhteensä (alv. 0%): 117 500 000€



2

RAUMAN KAUPUNKI
MAANPÄÄN SATAMA
YLEISSUUNNITELMA 2011
Sijoitusvaihtoehto 3
Piir. 1654 / 20-26

Vaiheet 2, 3, ...

1 Työpato

- patopenger m - 20€3

- kuivilleotto ja kuivanapito erä -

2 Kaivut louhinnat ja täytöt

- irtomaiden kaivut, massat täyttöihin m ktr 500 000 10€ 5 000 000€3

- louhinnat , massat täyttöihin m ktr 1 800 000 5€ 9 000 000€3

- merihiekkatäytöt m rtr - 5€3

Yht. 14 000 000€

3 Päällysrakenteet ja verhoukset

- päällysrakenteet m 1 100 000 20€ 22 000 000€2

- luiskaverhoukset m 10 000 25€ 250 000€2

Yht. 22 250 000€

4 Ruoppaukset

- pehmeät maat (likaantuneet), massat maihin m - 25€3

- pehmeät maat (puhtaat), massat vesiläjitykseen m 400 000 15€ 6 000 000€3

- kitkamaat, massat täyttöihin m 75 000 20€ 1 500 000€3

- louhinnat, massat täyttöihin m - 100€3

Yht. 7 500 000€

5 Laiturit

- kalliotukimuuri, matala m 10 000€

- kalliotukimuuri, korkea 15 000€

- kulmaelementtilaituri m 1 150 25 000€ 28 750 000€

- nestelaituri erä 2 2 500 000€ 5 000 000€

- pistolaituri erä - 5 000 000€

Yht. 33 750 000€

Vaihe 2 yhteensä (alv. 0%): 77 500 000€

Vaiheet 1 ja 2 yhteensä (alv. 0%): 195 000 000€

















RAUMAN KAUPUNKI    TEKNINEN VIRASTO
Maanpään satama       Yleissuunnitelma 2011

Sijoitusvaihtoehto 3A    16.12.2011



1

RAUMAN KAUPUNKI

MAANPÄÄN SATAMA

YLEISSUUNNITELMA 2011

Sijoitusvaihtoehto 3A

Piir. 1654 / 28

Vaihe 1 “KEVENNETTY”

1 Työpato

- patopenger m 400 000 20€ 8 000 000€3

- kuivilleotto ja kuivanapito erä 1 1 500 000€    1 500 000€

Yht. 9 500 000€

2 Kaivut louhinnat ja täytöt

- irtomaiden kaivut, massat täyttöihin m ktr 300 000 10€ 3 000 000€3

- louhinnat , massat täyttöihin m ktr 4 000 000 5€ 20 000 000€3

- merihiekkatäytöt m rtr - 5€                   3

Yht. 23 000 000€

3 Päällysrakenteet ja verhoukset

- päällysrakenteet m 315 000 20€ 6 250 000€2

- luiskaverhoukset m 40 000 25€ 1 000 000€2

Yht. 7 250 000€

4 Ruoppaukset

- pehmeät maat (likaantuneet), massat maihin m 25€3

- pehmeät maat (puhtaat), massat vesiläjitykseen m 400 000 15€ 6 000 000€3

- kitkamaat, massat täyttöihin m 100 000 20€ 2 000 000€3

- louhinnat, massat täyttöihin m 100€               3

Yht. 8 000 000€

5 Laiturit

- kalliotukimuuri, matala m 1 500 10 000€ 15 000 000€

- kalliotukimuuri, korkea m 950 15 000€ 14 250 000€

- kulmaelementtilaituri 25 000€

- nestelaituri erä - 2 500 000€

- pistolaituri erä 1 5 000 000€    5 000 000€

Yht. 34 250 000€

Vaihe 1 yhteensä (alv. 0%): 82 000 000€



2

RAUMAN KAUPUNKI
MAANPÄÄN SATAMA
YLEISSUUNNITELMA 2011
Sijoitusvaihtoehto 3A
Piir. 1654 / 29

Seuraavat vaiheet

1 Työpato

- patopenger m - 20€3

- kuivilleotto ja kuivanapito erä -

2 Kaivut louhinnat ja täytöt

- irtomaiden kaivut, massat täyttöihin m ktr 700 000 10€ 7 000 000€3

- louhinnat , massat täyttöihin m ktr 5 800 000 5€ 29 000 000€3

- merihiekkatäytöt m rtr - 5€3

Yht. 36 000 000€

3 Päällysrakenteet ja verhoukset

- päällysrakenteet m 1 785 000 20€ 35 750 000€2

- luiskaverhoukset m - 25€2

Yht. 35 750 000€

4 Ruoppaukset

- pehmeät maat (likaantuneet), massat maihin m - 25€3

- pehmeät maat (puhtaat), massat vesiläjitykseen m 400 000 15€ 6 000 000€3

- kitkamaat, massat täyttöihin m 75 000 20€ 1 500 000€3

- louhinnat, massat täyttöihin m - 100€3

Yht. 7 500 000€

5 Laiturit

- kalliotukimuuri, matala m 10 000€

- kalliotukimuuri, korkea 15 000€

- kulmaelementtilaituri m 1 150 25 000€ 28 750 000€

- nestelaituri erä 2 2 500 000€ 5 000 000€

- pistolaituri erä - 5 000 000€

Yht. 33 750 000€

Seuraavat vaiheet yhteensä (alv. 0%): 113 000 000€

Vaihe 1 ja seuraavat vaiheet yhteensä (alv. 0%): 195 000 000€
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Rauman kaupunki
Tekninen virasto
PL 104
26101 RAUMA

Puhelinkeskustelu Juha Eskolin/Tarmo Keski-Loppi

VAIHTOEHTOVERTAILU RAUMAN YLEISKAAVAAN ( VISIO 2025
) JA RAUMAN SATAMAN LAAJENTAMISVAIHTOEHTOIHIN
LIITTYVIEN RAIDELINJAUSRATKAISUJEN KESKEN

Liikennejärjestelmä

Raideliikenteen kannalta yleiskaavassa esitetyt Rauman Sataman laajen-
nusvaihtoehdot voidaan jakaa toiminnallisesti ja vaikutuksiltaan selvästi kah-
teen erikseen tarkasteltavaan kokonaisuuteen, eteläisiin ja pohjoisiin ratalin-
jausvaihtoehtoihin. Eteläisiin vaihtoehtoihin kuuluvat Hanskloppi ja Järviluoto
toteutettuna uudella ratalinjalla Äyhön liikennepaikalta kaakkois-Rauman
kautta. Kaavaluonnoksessa ei ole esitetty vaihtoehtoa, jossa eteläistä uutta
ratalinjaa pääsisi Järviluotoon. Vaihtoehtoa ei ole tutkittu satama- ja puskuri-
ratapihojen osalta.
Pohjoisiin vaihtoehtoihin kuuluvat Järviluoto, Ruuhiluoto ja nykyisen sataman
laajentuminen merelle päin. Nämä vaihtoehdot tukeutuvat raideliikenteen
osalta nykyiseen Kokemäki-Rauma rataan ja nykyiseen Rauman liikenne-
paikkaan.

Eteläiset ratalinjausvaihtoehdot

Raideliikenteen liikennöitävyyden ja muiden vaikutusten kannalta Hansklo-
pin ( ja Järviluodon ) vaihtoehdossa on seuraavia myönteisiä seikkoja:

 poistaa vaarallisten aineiden kuljetusten keskustan läpi
 mahdollistaa puskuriratapihan rakentamisen sataman läheisyy-

teen kuivarakentamisena
 soveltuu maastollisesti korkeusasemansa puolesta ratapihan ra-

kentamiseen.
 jos sataman toiminta siirtyy kokonaan uudelle laajennettavalle sa-

tama-alueelle, vapautuu ratakapasiteettia nykyisellä liikennepai-
kalla.

 raiteiston laajentamismahdollisuudet ovat parhaat nykyisen maan-
käytön ja ratatekniikan kannalta

 ei kuormita nykyistä Rauman liikennepaikkaa, jossa junamäärän
lisääminen ei ole mahdollista nykyisillä järjestelyillä.

 radan, teiden ja tarvittavan muun infran rakentaminen ei häiritse
oleellisesti nykyistä rata- ja tieliikennettä, rata voidaan ottaa käyt-
töön valmiina
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 eteläinen satama-alueen laajennusvaihtoehto voidaan ottaa käyt-
töön liikennemäärän niin salliessa ensin autoliikenteen avulla

 parantaa juna- ja ajoneuvoliikenteen turvallisuutta tasoristeysten
poistojärjestelyin ja samalla vähentää junaliikennettä nykyisellä
pääradalla olevilla tasoristeyskohteilla

 lopputilanteessa liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan on ny-
kyistä tilannetta turvallisempi

 raideliikenteen väheneminen nykyisellä pääraiteella vähentää me-
lua ja muita ympäristöhaittoja tiheästi asutulla keskusta-alueella

 uusi ratayhteys voidaan toteuttaa ratatekniikaltaan nykyvaatimus-
ten mukaiseksi

 puskuriratapihalta on lyhyt kuljetusmatka satamaan, mikä säästää
vaihtotöihin ja kuljetukseen käytettävää aikaa

 mahdollistaa sähköistyksen vieminen ongelmitta puskuriratapihal-
le saakka, jolloin junat voidaan ajaa sähkökäyttöisellä matkavetu-
rilla perille asti ja hoitaa vaihtotyöliikenteenä tehokkaasti puskuri-
ratapihan ja sataman välillä.

 puskuriratapihan raiteisto voidaan mitoittaa liikennemäärän ja toi-
minnan edellyttämän tarpeen ja myös Kokemäki-Rauma rataosalla
käytettävän junapituuden 725 m mukaisesti, myös vaiheittain lä-
hes portaattomasti raide kerrallaan

Raideliikenteen liikennöitävyyden ja muiden vaikutusten kannalta Hansklo-
pin ( ja Järviluodon ) vaihtoehdossa on seuraavia kielteisiä seikkoja:

 vaatii merkittävän uuden maastokäytävän nykyisellä haja-
asutusalueella

 vaatii useita eritasojärjestelyjä
 aiheuttaa estevaikutuksen lisääntymistä ratalinjan läheisyydessä
 aiheuttaa lisämelua ja tärinää uudessa maastokäytävässä
 kunnossapidettävä raidemäärä kasvaa
 aiheuttaa jonkin verran välittömiä vaikutuksia luonto- ja ympäris-

töarvoihin
 aiheuttaa joidenkin kiinteistöjen arvonalenemisia tai lunastustar-

vetta
 henkilöliikenteen joskus mahdollisesti alkaessa Raumalle uudel-

leen, nykyinen Kokemäki - Rauma ratayhteys Rauman liikenne-
paikalle on säilytettävä.

Pohjoiset ratalinjausvaihtoehdot

Raideliikenteen liikennöitävyyden ja muiden vaikutusten kannalta Järviluoto,
Ruuhiluoto sekä nykyisen sataman laajentamisen vaihtoehdoissa on seu-
raavia myönteisiä seikkoja:

 uusien raideyhteyksien ja aluevarausten laajuus ja pituus eivät ole
yhtä suuria kuin eteläisessä ratalinjausvaihtoehdossa, Järvi-
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luotoon johtava uusi ratalinjaus on kuitenkin uudessa maastokäy-
tävässä

 muutokset rajoittuvat pääosin nykyiselle teollisuus- ja satama-
alueelle

 melun ja tärinän vaikutus säilyy nykyisessä melun ja tärinän
maastokäytävässä

 ratayhteys nykyiseltä Rauman liikennepaikalta Järviluotoon ja te-
ollisuusalueelle vapauttaa kanaalin suun maankäyttöön

Raideliikenteen liikennöitävyyden ja muiden vaikutusten kannalta Järviluoto,
Ruuhiluoto sekä nykyisen sataman laajentamisen vaihtoehdoissa on seu-
raavia kielteisiä seikkoja:

 Rauman ratapihan ja sataman raiteistot mahdollistavat nykyisel-
lään noin 8-10 junan käsittelyn arkivuorokaudessa eikä junamää-
rän lisääminen ole mahdollista nykyisillä järjestelyillä

 Pystygeometria nykyisellä Rauman ratapihalla ei täytä pituuskal-
tevuudeltaan nykyisiä ohjeita. Suurelta osalta ratapiha on 5 ‰:n
luokkaa, vaatimusten mukaan pitää olla alle 1,5 ‰:a Vaatimus-
tenmukaiseksi muuttaminen ja liikennepaikan laajentaminen on
mahdollista vain erittäin suurin rakentamiskustannuksin ja mittavin
vaikutuksin myös asutettuun ympäristöön. Nykyisen Rauman lii-
kennepaikan laajentamista ei ole tutkittu. Asiasta on hyvä käyn-
nistää jatkoselvitys.

 Järviluotoon ja Ruuhiluotoon suuntautuva Rauman ratapihan lä-
pimenevä liikenne varaa vähintään yhden raiteen muutenkin ah-
taalta liikennepaikalta

 henkilöliikenteen mahdollisesti joskus alkaessa Raumalle uudel-
leen, vaikeudet liikenteenhoitoon entisestään kasvaa

 Rauman ratapihan länsipäästä puskuriraiteille rakennettava säh-
körata sekä suurkuljetukset vaikuttavat olemassa olevaan infraan
kuten tasoristeysjärjestelyihin

 melu- ja ympäristöhaitat lisääntyvät asutulla alueella
 vaarallisten aineiden kuljetukset säilyvät asutulla alueella, onnet-

tomuusriskin mahdollisuus kasvaa lisääntyvän liikennemäärän
kasvaessa

 Saukko -vaihtoehtoon sekä Ruuhiluodon vaihtoehtoon ei voida
rakentaa sähköratayhteyttä nykyisen satamatoiminta-alueen läpi,
koska osa sataman sisäistä liikennettä ja toimintaa, kuten purku-
ja kuormaustoiminta, estyvät. Tämä heikentää oleellisesti kulje-
tuskapasiteettia ja raidekuljetusten kilpailukykyä.

25 tonnin akselipainon vaikutus

Rataosan Kokemäki-Rauma 25 tonnin akselipainon nostaminen ei vaikuta
nykyisen Rauman liikennepaikan raiteiden määrän ja pituuden tarpeeseen
juurikaan, koska vaihtotyötoiminta vaatii useita raiteita joka tapauksessa.
Nykyisiä lyhyitä raidepituuksia voidaan kuitenkin hieman paremmin hyödyn-
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tää, koska junapituuksia voidaan kuljetettavan tavaralajin niin mahdollistaes-
sa lyhentää.

Liikennemääräennuste

VR Trackilla ei ole saatavissa omaa selvitystä Raumalle tuleviin ja Raumalta
lähteviin junakuljetusmääriin. VR Group ottanee lausunnossaan kantaa tule-
vaisuuden liikennemääriin.
Tavaraliikenneselvitys 2030 on Liikenneviraston kannanotto asiaan.

Johtopäätös

Rauman kaupungilla tavoitteena on ollut mahdollistaa raideliikenteen kasvu
tulevaisuudessa. Raideliikenteen kasvaessa selvästi pitkällä aikavälillä rai-
deliikenteen ja kuljetusjärjestelmän kannalta on eteläinen ratalinjaus ja siihen
liittyvä Rauman Sataman laajennusvaihtoehto Hanskloppi kokonaisuutena
kannatettavin vaihtoehto. Se mahdollistaa raide- ja ajoneuvoliikenteen suu-
remman ja esteettömämmän kasvun uudella rakennettavalla alueella. Poh-
joisissa vaihtoehdoissa joudutaan kehittämään raideliikennejärjestelmää fyy-
sisesti ahtaassa rakennetussa keskustaympäristössä. Toteutuessaan kasva-
va liikenne aiheuttaa myös ympäristöllisiä haittoja keskusta-alueella vahvis-
taen siellä samalla ei toivottuja vaikutuksia.

VR Track Oy
Suunnittelu

Tarmo Keski-Loppi
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