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Rauman strateginen yleiskaava – alustava visio 2025     
 
Yhteenveto lausunnoista ja vastineet 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 

ELY-keskus pitää strategista yleiskaavaa pääpiirteissään käyttökelpoisena pohjana 
jatkossa laadittavalle oikeusvaikutteiselle yleiskaavoitukselle. 
Yleiskaavan selostuksessa tulee esittää, miten strateginen yleiskaava toteuttaa ja 
edistää maakuntakaavan tavoitteita ja miltä osin haetaan maakuntakaavaa 
täsmentäviä tai siitä poikkeavia ratkaisuja. 
 
ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota mm. 
- yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydennysrakentamisen merkitykseen: 

yleiskaavassa tulisi pyrkiä lisäämään asemakaavoitetulle alueelle rakennettujen 
asuntojen osuutta kaikista asunnoista 

- tieyhteyksien luokitteluun ja tarpeiden perusteluun 
- vesihuollon varmistamiseen 
- tulvariskien hallintaan 
- pohjavesialueiden maankäyttöön ja vaikutusten arviointiin (mm. Lapin 

kirkonkylän, Kodiksamin, Niemisen ja Koulun pohjavesialueet) 
 
Ennen oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadintaa tulee alueelta laatia mm. 
maisemaselvitys, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja viherverkostoselvitys. 

 
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. 
 
Vastine Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntoon 
Selostukseen ja kaavakartalle tehdään juridisessa vaiheessa Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen esittämät tarkennukset: 
• Selostuksessa tullaan esittämään yleiskaavan suhde maakuntakaavaan ja sen 

perustelut 
• Yleiskaavassa esitetään mitoitusperusteena 80% asutuksesta yleiskaavassa 

osoitetuille asemakaava-alueille ja 20% asemakaava-alueiden ulkopuolelle 
merkityille kyläalueille. 

• tarkennetaan mitoitusta sekä osoitetaan uusien alueiden toteuttamisjärjestys ja 
ajoitus 

• tieyhteydet luokitellaan ja niiden tarve perustellaan  
• valtatien muuttuneet liittymäpaikat tarkennetaan kaavakarttaan 
• tarkennetaan vesihuollon järjestämistä ja turvaamista sekä kartalla että 

selostuksessa 
• tarkennetaan pohjavesialueet sekä määritellään kaavamääräykset näillä alueilla 

sijaitseville toiminnoille 
• otetaan huomioon tulvariskityöryhmän työ 
• tarkennetaan rakennetun kulttuuriympäristön merkintöjä 
 
Jatkosuunnittelu etenee kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen 18.6.2012 
mukaisesti: 
- kaikkien selvitettyjen vaihtoehtojen – Saukot, Ruuhiluoto, Järviluoto ja Hansklopp 

– toteuttaminen on selvityksessä käytettävissä olleiden tietojen perusteella 
mahdollista 
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- kaikkien näiden kustannukset ovat vaiheittainkin toteutettuina erittäin merkittäviä, 
joten ensisijaisesti tulee eri toimenpitein pyrkiä kasvattamaan nykyisen sataman 
ml Ulko-Petäjäs, kapasiteettia ja tehokkuutta. Tästä tulee tehdä 
kehittämissuunnitelma, jonka osana tulee arvioida liikennemäärän kasvun 
vaikutuksia muuhun kaupunkirakenteeseen 

- Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen 
ratalinjaukseen. 

 
Jatkosuunnittelun pohjaksi laaditaan: 

• Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 
• Koko kunnan alueelta on tehty yleiskaavatyön aikana maisemaselvitys 

(nähtävillä 10.2. – 13.4.2012)  ja tarkemmat maisemaselvitykset tehdään 
maisemaosayleiskaavojen yhteydessä 

• Viherverkkoselvitys  
• Selvitys nykysataman tehostamisesta: kapasiteetti, aluevaraus 
• Selvitys, jonka perusteella varmistetaan Järviluoto aluevarauksen laajuus ja 

muut toteuttamis-kelpoisuuteen liittyvät kysymykset mm. läjitys ja ratapihan 
sijoitus 

 
 

Satakuntaliitto 
Satakuntaliitto toteaa Rauman yleiskaavan alustavasta visiosta 2025 suhteessa 
Satakunnan maakuntakaavassa esitettyihin kehittämistavoitteisiin Rauman 
kaupungin alueella seuraavaa: 
- alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteet toteuttavat Satakunnan maakuntakaavan 
keskeisiä kehittämistavoitteita kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä sekä 
satamatoimintojen ja matkailun kehittämisvyöhykkeillä. 
- keskeiset aluevaraukset ovat maakuntakaavan tavoitteita täsmentäviä 
- liikenneverkon kehittämisvaihtoehtojen ratkaisut täsmentyvät satamatoimintojen 
kehittämissuunnan ratkettua. 
- yhdyskuntateknisen huollon verkkoa ei vision yleispiirteisyydestä johtuen ole 
esitetty. Satakuntaliiton selvityksen ”Mannertuulialueet Satakunnassa” perusteella on 
nyt nähtävänä olevassa vaihemaakuntakaavan luonnoksessa esitetty Lappi Eurajoki-
tien itäpuolelle laaja tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue, joka tulisi ottaa huomioon 
jo visiossa 
- muiden elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen on esitetty 
maakuntakaavaa laajempina 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 
maakunnallisten suunnitelmien perusteella lausunnolla olevasta visioluonnoksesta 
muuta huomautettavaa. 
 
 
Vastine Satakuntaliiton lausuntoon 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa esitetty tuulivoimatuotantoon soveltuva alue 
merkitään visiokarttaan. 
Inventointeihin perustuvat kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonympäristön 
arvokkaat pienialaisemmat kohteet ja alueet osoitetaan juridista yleiskaavaa 
laadittaessa. 
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Liikennevirasto 

Nykyinen satama liikenneyhteyksineen palvelee kohtuullisen hyvin nykyisiä ja 
tiedossa olevia kuljetustarpeita. Liikenneviraston tiedossa ei ole muutoksia, jotka 
vaikuttaisivat merkittävästi kuljetettavien tavaramäärien kasvuun. 
 
Liikennevirasto pitää tärkeänä, että sataman kehittämistä suunniteltaessa pidetään 
yhtenä vaihtoehtona mukana ja tutkitaan joka tapauksessa myös nykyisen satama-
alueen ja sen liikenneyhteyksien kehittämistarpeet ja – mahdollisuudet. 
 
Ratapihasuunnitelmia tehtäessä kannattaa varmistaa rautatieyrityksiltä, palveleeko 
suunnitelma (esim. uuden Äyhön ratapihan rakentaminen) käytännössä 
satamaliikennettä. 
 
Vastine Liikenneviraston lausuntoon 
Nykyisen satama-alueen ja sen liikenneyhteyksien kehittämistarpeet  ja –
mahdollisuudet selvitetään.  
Rautatieyrityksiltä varmistetaan suunnitelmien käytännön mahdollisuudet. 
 

 
TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ei lausuttavaa. 
 
Museovirasto 

Museovirasto antaa ohjeita UNESCONn maailmanperintöalueiden (Vanha Rauma ja 
Sammallahdenmäki) kaavamerkinnöistä ja määräyksistä. 
 
Vastine Museoviraston lausuntoon 
Yleiskaavan jatkosuunnittelussa kaavamerkinnät tehdään Museoviraston 
lausunnossa esittämällä tavalla. 

 
Satakunnan Museo 

Tekeillä olevasta kulttuuriympäristöselvityksestä saadut tiedot valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti sekä paikallisesti arvokkaista ympäristöistä tulevat merkittäväksi 
yleiskaavakartalle. Selvityksen perusteella määritellään tulevien 
rakennusinventointien tarve. 
Lausunnossa esitetään myös korjauksia ja tarkennuksia kaavamääräyksiin ja -
merkintöihin: 

o Kaukolan kylän kulttuurimaisema kuuluu valtakunnallisesti merkittävään 
Lapijokilaakson kylä- ja viljelysmaisemaan (kh-1). 

o Sammallahdenmäki, Hylkkarin laidunniitty sekä Pinokarin-Päivärannan 
niityt tulee kirjata valtakunnallisesti arvokkaina perinnemaisemina. 

o Merkintä ”Arvokas rakennus” tulee tarkentaa muotoon: 
Maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde 

Maankäytön alustavan vision osalta Satakunnan Museo pitää kulttuuriympäristön 
arvojen säilymisen kannalta hyvänä tavoitetta sijoittaa uudet asemakaavoitettavat 
alueet nykyisen kaupunkikeskustan läheisyyteen sekä Lapin kirkonkylään ja osoittaa 
ainoastaan maltillisesti lisärakentamismahdollisuuksia muihin kyläkeskuksiin. 
Museolla ei ole yleiskaavan tarkkuudella huomautettavaa valituista alueista. 

 
Maakunnallisesti arvokkaan Petäjäksen huvila-alueen ja Rauman sataman väliin 
ajatellun uuden merellisen kaupunkialueen laajuus, mittakaava ja soveltuvuus 
paikkaansa edellyttää vielä tarkkaa pohdintaa myöhemmissä kaavallisissa vaiheissa. 
Vastaavasti Lapin kirkonkylän tuntumaan on ajateltu uusia asuinalueita osin 
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Lapinjoen avoimeen kulttuurimaisemaan. Asutuksen sijoitusedellytykset ja 
rajautuminen tulee niin ikään tarkemmassa kaavoituksessa tutkia. 
 
Strategisen yleiskaava-alueen arkeologisen inventointitilanteen kokonaiskuvan 
kartoittamiseksi ja täydentävien selvitysten tarpeen arvioimiseksi Satakunnan Museo 
ehdottaa Rauman kaupungille arkeologisen arkistoinventoinnin tekemistä. Museo 
myös korjaa kaavaselostuksen mainintaa rautakaudesta. 
 
Vastine Satakunnan museon lausuntoon 
Kulttuuriympäristöselvityksen tiedot merkitään juridisessa vaiheessa 
yleiskaavakartalle. 
Lausunnossa esitetyt korjaukset ja tarkennukset tehdään kaavamääräyksiin ja 
kaavaselostukseen. 
Uusien asuinalueiden tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon Satakunnan 
Museon kanta. 
Arkeologinen arkistoinventointi on tehty lausunnossa esitetyllä tavalla. 
 
 

 
Satakunnan pelastuslaitos 

Olkiluodon suojavyöhykkeen tulisi olla maakuntakaavan mukainen. 
Suojavyöhykkeelle ei tule kaavoittaa vakituista asutusta eikä loma-asutusten 
muuttamista vakituisiksi asunnoiksi tule suosia. 
 
Suojeltavia kohteita sisältävä virkistysalue kuuluu sataman laajennusalueeseen. 
 
Vastine Satakunnan pelastuslaitoksen lausuntoon 
Olkiluodon suojavyöhykettä tarkastetaan maakuntakaavan mukaiseksi ja 
selostukseen lisätään pelastuslaitoksen lausunnon mukainen suositus. 
 
Sataman laajennusrajaus täsmentyy kaupunginvaltuusto 18.6.2012 päätöksen 
mukaisesti. 
 

 
Tekninen lautakunta 

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 tilavaraukset toiminnallisesti 
ja kustannusten kannalta edullisiin paikkoihin mm. Maanpäähän. Logistisesti ja 
taloudellisesti paras paikka uudelle puskuratapihalle on Maanpään alue, missä 
ratapiha voidaan sijoittaa joustavasti mantereelle. 

 
Yleiskaavassa on syytä varata sekä nykysataman liikennereitteihin ja nykyiseen 
ratapihaan perustuva vaihtoehto että myös eteläiseen ratalinjaukseen 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. 
 
Yleiskaavassa tulee mahdollistaa Hansklopin satamalaajennusvaihtoehto riittävän 
suurena rajauksena. 
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Vision taustamateriaalissa on esitetty mielenkiintoisia esimerkkejä uusien 
asuinalueiden toteutuksesta mm. Kompin ja Pidesluodon väliselle alueelle, 
Kappelinsalmeen sekä Vanha-Lahteen. Alueiden mahdollisuudet on syytä selvittää. 
 
Vastine Teknisen lautakunnan lausuntoon 
Jatkosuunnittelu etenee kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen 18.6.2012 
mukaisesti: 
- kaikkien selvitettyjen vaihtoehtojen – Saukot, Ruuhiluoto, Järviluoto ja Hansklopp 

– toteuttaminen on selvityksessä käytettävissä olleiden tietojen perusteella 
mahdollista 

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

- Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen 
ratalinjaukseen (liite 4). 

 
Jatkosuunnittelun pohjaksi laaditaan: 

• Selvitys nykysataman tehostamisesta: kapasiteetti, aluevaraus 
• Selvitys, jonka perusteella varmistetaan Järviluoto aluevarauksen laajuus ja 

muut toteuttamis-kelpoisuuteen liittyvät kysymykset mm. läjitys ja ratapihan 
sijoitus 
 

Uusien asuinalueiden mahdollisuuksia selvitetään jatkotyössä. 
 

 
Ympäristölautakunta 

Ympäristötoimi pitää esimerkiksi tärkeänä, että asumisen sijoittamisessa säilyy 
mahdollisuus reagoida muuttuviin olosuhteisiin.  
 
Rakennusvalvonnan asiakkaina on maaseudulle rakentavia, joita on 
yksittäistapauksina jouduttu ohjaamaan työlääseen suunnittelutarveprosessiin. Yleis-
kaava on lisäämässä menettelyä helpottavan kyläkaavatyökalun 
(yleiskaavamerkinnältään AT tai AT-1) käyttöä. Myös sen hyödyntämisessä on 
syytä varautua joustavaan, tarpeen mukaiseen kohdevalintaan  

 
On ehdotettu, että sataman eteläinen ratayhteys jää sen aiheuttamien 
maankäyttöhaittojen takia pois yleiskaavasta. Yli yleiskaavan 2025 tarkastelujakson 
meneviä tarpeita varten on kuitenkin järkevää jättää yleiskaavaan sellaisia 
vaihtoehtoisia ”reikiä”, jotka palvelevat sataman suunnan tulevia 
yhteystarpeita, ja joissa ympäristöhaitat ovat mahdollisimman pieniä.  
 
Yleiskaavassa on huolehdittava myös kustannustasoltaan kohtuullisen 
asuntotuotannon aluevarauksista. Tällaisia on syytä etsiä pienellä seulalla 
olemassa olevan taajaman sisältä.  

 
Ympäristötoimialan tehtäväkenttään kuuluu vapaiden, kaupunkilaisten yleisessä 
käytössä olevien rantojen riittävyydestä huolehtiminen. Vapaiden rantojen käyttö 
koskee kaikkia kaupunkilaisia. Toisaalta on odotuksia rantaan rajoittuvan 
omakotiasutuksen kasvattamisesta. Ranta-asuminen tulee joka tapauksessa 
mahdolliseksi vain pienelle osalle kaupunkilaisia.  
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Odotusten ristiriitatilanteen takia on yleiskaavan jatkotyössä hyödyllistä selvittää 
mahdollisuudet kaupunkitaajaman sisällä olevien lomarakennuspaikkojen 
muuttamisesta vakinaisen omakotiasumisen rakennuspaikoiksi. Tarkastelu 
koskee loma-asuntokiinteistöjä yksittäin lukien. Lopputuloksen odotetaan ilmaisevan, 
kuinka monta omarantaista omakotikiinteistöä tällä tavoin, ilman vapaiden rantojen 
vähentämistä, voidaan asuntomarkkinoille tuottaa. Selvityksen käyttöarvoa lisää 
kuvaus lomarakennuksia korvaavan rakentamisen tavasta ja 
asemakaavaratkaisuista.  
 
Aihekohtaisia yleiskaavoitustarpeita aiheuttavat ympäristötoimialalla kallioaineksen 
ottaminen ja tuuli-voimatuotannon sijoittaminen. Yleiskaava voi olla tukena näitä 
koskevien erityislakien soveltamisessa.  

 
Maaseudun talousjätevesisäädösten muututtua saattaisi naapurin jätevesiratkaisuihin 
tuoda ennustettavuutta ns. maaseutualueiden jätevesiosayleiskaavan palauttaminen 
käyttöön päivitettynä, mutta työvälineeksi on tarjolla myös 
ympäristönsuojelumääräysten laatiminen.  
 
Rauman kaupungin yritystonttitarjonnasta puuttuvat maisema- ym. 
ympäristöhaittaa aiheuttavan yritystoiminnan alueet. Yleiskaavavisioinnin 
yksityiskohtana on syytä ilmaista, miten kysyntään vastataan. Tarve on niin 
ajankohtainen, ettei ole aikaa odottaa koko kaavoitushierarkian mukaista käsittelyä. 
Kyse ei ole ainoastaan yritystoiminnan edellytysten tukemisesta, vaan myös 
haittatoimintojen ohjaamisesta haittaa parhaiten sietävälle alueelle.  

 
Yleiskaavatyö on jo nyt perehdyttänyt kaupunkiorganisaatiota Rauman maankäytön 
tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Käytännön työssä tulee tämän perusteella pyrkiä 
sujuvaan maankäyttö- ja rakentamisratkaisujen tekemiseen niissä tapauksissa, joissa 
yleiskaava tai muu konkreettinen sisältöasia ei ole perusteltuna esteenä.  
Tavoitteena voisi olla, että saadun kokonaiskuvan avulla, usein ilman tarvetta 
takertua yleiskaavaviivan yksityiskohtaiseen sijaintiin, voidaan toteuttaa 
rakentamishankkeita odottamatta kaavahierarkian seuraavaa vaihetta, 
asemakaavoitusta. Tällöin voitaisiin vähentää tilanteita, joissa rakennusvalvonnan 
asiakkaan haitaton ja hyväksyttävissä oleva hanke tyrehtyy 
asemakaavoitusvaatimukseen ja – aikatauluun. Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisen poikkeamis- ja rakennuslupamenettelyt vaativat joka tapauksessa 
tarkoituksenmukaiset selvitys- ja kuulemismenettelyt. 
 
Vastine Ympäristölautakunnan lausuntoon 
Yleiskaavan jatkosuunnittelu etenee kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen 
18.6.2012 mukaisesti ja myös eteläinen ratayhteys jää pois yleiskaavan 
jatkosuunnittelusta.  
 
Yleiskaavassa osoitetaan asumiseen varatut alueet ja yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen näillä alueilla on yleiskaavan tavoitteiden mukaista. 
 
Asemakaava-alueen ulkopuoleisilla kyläalueilla ja niiden läheisyydessä rakentamista 
ohjataan maisema- ja erityisesti kyläosayleiskaavoilla. 
 
Lomarakennuspaikkojen muuttaminen vakinaisen asumisen rakennuspaikoiksi 
käsitellään rantaosayleiskaavamuutosten yhteydessä. 
 
Kallioaineksen ottamiseen soveltuvat alueet selvitetään jatkotyön aikana. 
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Yleiskaavan visiokarttaan osoitetaan Satakunnan vaihemaakuntakaavassa esitetty 
Ruohomaan tuulivoimapuisto. Selostukseen tullaan lisäämään ohjeet tuulivoiman 
sijoittamisesta kunnan alueella. 
 
Yleiskaavassa on osoitettu laaja teollisuusalue valtateiden 8 ja 12 väliselle alueelle. 
Tälle alueelle voidaan sijoittaa myös maisema- ja ympäristöhaittaa aiheuttavia 
toimintoja. Alueella on käynnissä osayleiskaava- ja asemakaavatyö. Alueen 
käyttöönottoa hidastaa liikennejärjestelyjen rakentaminen. 
 
 

 
 
Satamaliikelaitoksen johtokunta 

Sataman näkökulmasta yleiskaavan jatkotyössä tulee ottaa huomioon seuraavat 
asiat: 

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

2. Nykyisen satama-alueen maaliikenneyhteydet tulee turvata ja kaavassa 
varata mahdollisuus kehittää niitä eli varautua rautatien kaksoisraiteeseen 
Äyhölle asti, varautua Syväraumankadun ja Isometsän tasoristeyksien 
poistamiseen, varmistaa erikoiskuljetusreitti valtatieltä 8 ja 12 satama-alueelle 
sekä varautua satamaan johtavien tärkeimpien katuyhteyksien kapasiteetin 
kasvattamiseen (lisäkaistat tai uudet yhteydet) sekä ympäristöhaittojen 
vähentämiseen (melusuojaukset). 

3. Yleiskaavassa tulee varata riittävä tilavaraus sataman tulevaisuuden 
laajennusaluetta (Satama 2030 suunnitelma, valtuuston päättämän 
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. 

 
Vastine Satamaliikelaitoksen johtokunnan lausuntoon 
Jatkosuunnittelu etenee kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen 18.6.2012 
mukaisesti: 
- kaikkien selvitettyjen vaihtoehtojen – Saukot, Ruuhiluoto, Järviluoto ja Hansklopp 

– toteuttaminen on selvityksessä käytettävissä olleiden tietojen perusteella 
mahdollista 

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

- Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen 
ratalinjaukseen (liite 4). 

 
Jatkosuunnittelun pohjaksi laaditaan: 

• Selvitys nykysataman tehostamisesta: kapasiteetti, aluevaraus 
• Selvitys, jonka perusteella varmistetaan Järviluoto aluevarauksen laajuus ja 

muut toteuttamis-kelpoisuuteen liittyvät kysymykset mm. läjitys ja ratapihan 
sijoitus 
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Kompin uuden asuinalueen suunnittelu etenee kh 10.11.2012 saadun evästyksen 
mukaisesti. Yleiskaavan jatkotyössä otetaan huomioon riittävät suojaetäisyydet 
satama-alueelta. 
 
Kaksoisraide ja maaliikenneyhteyksien kehittäminen selvitetään juridisessa 
vaiheessa. 
 
Yleiskaavan jatkovalmistelussa otetaan huomioon nykyisen pohjoisen ja eteläisen 
kemikaalisataman suoja-alueet ja riskit. 

 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kasvatus- opetustoimen järjestämien peruspalveluiden peruskoulun ja päivähoidon 
tarpeet on otettava huomioon etenkin kaupungin pohjois- ja kaakkoisosissa. Visio 
tukee nykyistä kaupunkirakennetta sekä joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen väylien 
kehittämistä kasvatus- ja opetustoimen tarpeita silmällä pitäen. 
 
Vastine Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntoon 
Kasvatus- ja opetustoimen järjestämien peruspalvelujen tarpeet otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa. 

 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Rauman yleiskaavan alustavan vision 2025 suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
riittävien urheilu- ja virkistysaluepalveluiden saatavuuteen uusien asutusalueiden 
kohdalla, varataan mahdollisuuksien mukaan riittävästi rakentamatonta 
luonnonympäristöä virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön ja kiinnitetään huomiota 
liikenteellisten väylien toimivuuteen. 
 
Vastine Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon 
Jatkosuunnittelun pohjaksi laaditaan viherverkkoselvitys ja kehittämissuunnitelma, 
jonka perusteella voidaan turvata lautakunnan lausunnossaan esiin tuomat asiat. 
 

 
Terveysvalvonta 

Ihmisten elinympäristön terveellisyyden edistämisen ja nykyisten ympäristöterveyden 
epäkohtien vähentämisen tulisi olla yhtenä kaavoituksen keskeisenä tavoitteena. 
Terveydensuojeluviranomainen haluaa kiinnittää yleiskaavan laatimiseen liittyen 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 

o Talousveden laadun turvaaminen: raakavesikanava ja Lapin 
pohjavesialue 

o Pienhiukkaset: liikenteen ohjaaminen kauemmas asutusalueista 
o Kemikaalien varastointi ja kuljetukset sijoitettava riittävän etäälle 

tiheästi asutuista alueista ja helposti haavoittuvista kohteista 
 
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 rakennemallivaihtoehdossa 
VE2. Sekä asumiselle aiheutuvien melu-, pöly- ja liikennehaittojen että mahdollisen 
onnettomuuden vaikutusten vähentämisen kannalta satamatoimintojen sijoittaminen 
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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. 
 
Vastine Terveysvalvonnan lausuntoon 
Terveysvalvonnan lausunnossaan esittämät asiat tullaan käsittelemään yleiskaavan 
juridisessa vaiheessa. 
 

 
Eura 

Ei huomautettavaa 
 
Pyhäranta 

Ei huomautettavaa 
 
Eurajoki 

Ei huomautettavaa 
 
Fingrid Oyj 

Yleiskaavaan tulisi merkitä myös YVA-menettelyssä tutkittavat 400kV voimajohtoreitit 
Rauma-Lieto, Rauma-Forssa sekä Rauma-Ulvila. Fingridin nykyinen 2x400kV 
voimajohto Olkiluoto-Huittinen puuttuu kaavakartasta. Kaavaselostuksessa on hyvä 
todeta voimajohdot omistajineen ja muu sähkönsiirtoon liittyvä maankäyttö sekä 
tulevien voimajohtojen suunnittelutilanne. 
 
Tulevaisuudessa on mahdollista nykyisen Rauman sähköaseman laajentuminen 
itään päin. Rauman sähköaseman ja Rauman tasavirta-aseman kaavamerkinnäksi 
suositellaan merkintää EN energiahuollon alue. 
 
Vastine Fingrid Oyj:n lausuntoon 
Visiokarttaan merkitään nykyiset voimajohdot lausunnossa esitetyllä tavalla ja 
selostusta sekä kaavamerkintää tullaan jatkotyössä tarkentamaan lausunnossa 
esitetyllä tavalla. Jatkotyössä huomioidaan sähköaseman laajentumistarpeet. 
 
YVA-menettelyssä tutkittavia voimajohtoreittejä ei vielä tässä vaiheessa merkitä 
visiokarttaan, mutta mikäli johtoreitit tarkentuvat, niiden merkitsemisestä päätetään 
yleiskaavan juridisessa vaiheessa. 

 
Rauman kauppakamari 

Kauppakamari korostaa lausunnossaan teollisuuden, kaupan ja energiantuotannon 
sijaintia ja logistisesti hyviä yhteyksiä. Kauppakamari pitää liikenteen linjauksia ja 
erityisesti Olkiluodon uutta tielinjausta hyvänä. 
 
Kauppakamari lisäisi monipuolisia asumismuotoja ja pitää hyvänä vision merellistä 
asumista ja tiivistä, kaupunkimaista miljöötä. Kauppakamari pitää alustavassa 
visiossa esitettyjä uusia merellisiä asuinalueita hyvinä. Ristiriidat, kuten maaperä tai 
sataman/teollisuuden läheisyys tulee selvittää ja ratkaista siten, että esim. sataman 
kilpailukyky ei vaarannu. 
 
Kauppakamari esittää selvitettäväksi, voisiko 8-tien n 1,5-2 km osuutta Vesitornin 
kohdalla 12-tien risteykseen asti tutkia vedettäväksi tunneliin ja mitkä olisivat 
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hankeen kustannukset. Samalla vapautuisi runsaasti uutta arvokasta tilaa 
asutukseen ja valtatietä koskevat rajoitukset poistuisivat näiltä kohdin. 
 
Yleiskaavassa tulee varautua ostovoiman kasvuun ja riittävästi lisäliiketilan 
tarpeeseen. Erikoistavarakaupan kasvun keskittäminen keskustaan on hyvä tavoite ja 
sitä tulee tukea, toisaalta erikoistavarakauppa kasvaa myös muualla. Kaavan tulee 
olla mahdollistava eikä rajoittava. 

 
Vastine Rauman kauppakamarin lausuntoon 
Jatkotyössä selvitetään uusien asuinalueiden toteuttamismahdollisuuksia.  
 
Esitys tunnelin rakentamiseksi käsitellään ohjausryhmässä juridisen vaiheen aikana. 
 
Yleiskaavan liiketilojen mitoitus perustuu kaupalliseen selvitykseen. Yleiskaavassa 
varaudutaan ostovoiman kasvuun ja mitoituksen perustana on 
enimmäistarvelaskelma vuoteen 2030. 

 
 
 
Asiantuntijalausunnot 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuolto on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen lausuntoa tueksi omalle lausunnolleen. Lausunnossa nostetaan esiin 
pienhiukkaspäästöt ja niiden terveyshaitat erityisesti raskaan liikenteen reiteillä 
(satamaliikenne). Terveyshaittojen vähentämiskeinoina todetaan suojaetäisyyksien 
riittävyys ja liikenteen rajoittaminen tai poistaminen keskusta-alueelta.  

 
Vastine Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon 
Lausunnon esittämiä asioita tarkastellaan yleiskaavan jatkotyössä 

 
Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy 

Järviluodon satamavaihtoehdon merenpohjan tilanteesta ei ole ollut riittävää tietoa 
satamalaajennusvaihtoehtojen suunnittelun yhteydessä. Lisäselvityksiä tältä osin on 
laadittava, jotta voidaan arvioida niiden merkitys ruoppauksen, läjitysten ja 
kustannusten osalta. 

 
Vastine Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy:n lausuntoon 
Yleiskaavan jatkosuunnittelu etenee kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen 
18.6.2012 mukaisesti. Asiaa tullaan selvittämään yleiskaavan jatkotyön aikana. 

 
 
VR Track 

Rauman kaupungilla tavoitteena on ollut mahdollistaa raideliikenteen kasvu 
tulevaisuudessa. Raideliikenteen kasvaessa selvästi pitkällä aikavälillä 
raideliikenteen 
ja kuljetusjärjestelmän kannalta on eteläinen ratalinjaus ja siihen 
liittyvä Rauman Sataman laajennusvaihtoehto Hanskloppi kokonaisuutena 
kannatettavin vaihtoehto. Se mahdollistaa raide- ja ajoneuvoliikenteen suuremman 
ja esteettömämmän kasvun uudella rakennettavalla alueella. Pohjoisissa 
vaihtoehdoissa joudutaan kehittämään raideliikennejärjestelmää fyysisesti 
ahtaassa rakennetussa keskustaympäristössä. Toteutuessaan kasvava 
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liikenne aiheuttaa myös ympäristöllisiä haittoja keskusta-alueella vahvistaen 
siellä samalla ei toivottuja vaikutuksia. 

 
Vastine VR Trackin lausuntoon 
Yleiskaavan jatkosuunnittelu etenee kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen 
18.6.2012 mukaisesti. Asiaa tullaan selvittämään yleiskaavan jatkotyön aikana. 


