
RAUMAN YLEISKAAVA 2025 – STRATEGINEN VAIHE 
YLEISKAAVAN RAKENNEMALLIT 
 
Rauman yleiskaavan rakennemallit ovat nähtävillä tammi-helmikuussa 2011.  Rakennemalleissa 
esitetään erilaisia maankäytön vaihtoehtoja, jotka toteutuisivat vuonna 2025 tai myöhemmin, jopa 
vuonna 2050. 
 
Rakennemallit tuovat esille erilaisia mahdollisuuksia, joista selvitysten sekä saadun palautteen 
perusteella muodostetaan vuoden 2011 aikana yksi visio. Visiossa tulee todennäköisesti olemaan 
aineksia kaikista nyt esillä olevista rakennemalleista ja mahdollisesti myös sellaisia asioita, joita ei 
vielä ole esitetty. Visio kertoo, millä tavalla kaupunkia tullaan kehittämään seuraavat 
vuosikymmenet ja sen avulla voidaan mm. kohdistaa elinkeinoelämän ja yhdyskuntasuunnittelun 
toimet yhteisesti valittuihin tavoitteisiin. 
 
RAKENNEMALLIT: VAIHTOEHDOT 1-3 

Kaikissa vaihtoehdoissa on korostettu merellisyyttä ja pyritty erilaisin keinoin luomaan 
yhteyksiä rantaan ja merelle. Tärkein kehitettävä reitti kulkee kanalin vartta kohti satamaa, 
mutta yhteyksiä on tarkoitus luoda myös Kompinlahdella ja Syväraumanlahdella. Myös 
uusia asuinalueita on sijoitettu ranta-alueille. 
 
Kaikki sataman laajennusvaihtoehdot ovat esillä ja vaihtoehdossa 2 esitetään koko 
sataman siirtämistä etelään. Sataman sijoittuminen vaikuttaa myös liikenneratkaisuihin ja 
rakennemalleissa onkin erilaisia rata- ja liikennevaihtoehtoja. Kaikissa malleissa on esitetty 
suunnitteilla oleva Äyhön ratapiha sekä URPO-ratavaraus. Kaikissa malleissa on myös uusi 
tieyhteys Olkiluotoon sekä yhteys valtatie 12:sta Kodisjoentielle, eli ns. Kaakkoisväylä. 
 
Teollisuus on painottunut koilliselle teollisuusalueelle valtateiden väliin. Laaja teollisuus- ja 
logistiikka-alue riittää turvaamaan teollisuustontit pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa 
suuretkin hankkeet hyvien yhteyksien varrella. Sen lisäksi teollisuudelle on varattu 
reservialueita valtatie 12 varrella sekä Rauman keskustaajaman läheisyydessä että 
Lapissa. 
 
Uusi asuminen on sijoitettu eripuolille kaupunkia (ve1), pääasiassa vapautuvalle satama-
alueelle (ve2) tai ranta-alueille sekä pohjoisessa että etelässä (ve3). Asumisen alueet on 
luokiteltu sen mukaan, onko alueelle tarvetta vuoteen 2025 mennessä vai vasta sen 
jälkeen. 
 
Keskustan asuin- ja palvelualuetta on kaikissa vaihtoehdoissa suunnattu kohti satamaa.  
 
Viheryhteydet perustuvat pääasiassa nykyisiin verkostoihin, mutta erityisesti kahden 
maailmanperintökohteen välistä yhteyttä halutaan korostaa. Vaihtoehto 3:ssa on erityisesti 
korostettu reittejä ja esitetty yhteyksiä mm. pohjoiseen saaristoon. 
 
Lapissa ja Kodisjoella säilyy palvelualue ja Lappiin on lisäksi esitetty uutta asuinaluetta 
Rauman suuntaan sekä teollisuuden laajenemisalue. Haja-asutusalueet on malleissa 
tyypitelty tietyn teeman alle, kuten maa- ja metsätalous, laatumaatalous tai virkistys ja 
retkeily. Kyläalueille on esitetty kyläkaavoja (ve1), laajempia osayleiskaavoja (ve3) tai 
asumisen mitoitustarkastelua (ve2). Määrällisesti eniten uusia rakennuspaikkoja tarjoaa 
kyläosayleiskaavoihin perustuva vaihtoehto, jossa kylistä etsitään uusia rakennuspaikkoja. 

 
 
 
 



 
 
 
RAKENNEMALLI VE1 ”KESKUSTA JA LÄHIALUEET” 
 
Rakennemallissa VE1 on jatkettu edellisen yleiskaavan linjaa ja merkittäviä uusia avauksia ei ole 
esitetty. 
 
Uudet asuinalueet 
Uusi asuminen on sijoitettu eri puolille keskustaajamaa sekä keskustaan kanalinvarteen, kohti 
satamaa johtavalle alueelle. Aluksi on tarkoitus ottaa käyttöön taajamarakenteen reunalla 
sijaitsevat alueet ja reservialueet vasta sen jälkeen. Vuoteen 2025 mennessä otetaan käyttöön 
Vanha-Lahden aluetta pohjoisessa, Pirttialho Pohjoiskehän varressa, Äyhönjärven ja Nikulan 
välinen alue Kourulantien pohjoispuolella sekä Kortelan eteläpuoleinen alue. Lisäksi tutkitaan 
mahdollisuuksia käyttää Kappelinsalmen rantaa asumiseen. 
 
Keskusta ja palvelualueet 
Keskustan ja sataman välinen alue on osoitettu asumisen ja palveluiden alueeksi. Tämä alue 
ulottuu sekä Suojan satamassa että Kompinlahdessa rantaan asti. Muuten eriluonteisia 
palvelualueita on osoitettu Lapin ja Kodisjoen keskustaajamiin, valtateiden (vt8 ja vt12) 
risteysalueelle sekä valtatien 8 eritasoliittymien läheisyyteen. Lisäksi palvelualueeksi on osoitettu 
merkittävimmät koulualueet ja Uotilan palvelukeskusta.  
 
Satama, teollisuus ja liikenneyhteydet 
Sataman laajennusvaihtoehdoista mahdollisia ovat Saukot, Järviluoto ja Hanskloppi. Ratayhteys 
kulkee pohjoisen kautta teollisuusalueella uutta reittiä. Ratayhteys kaupungin halki vaatii sekä 
ratayhteyden että sen ympäristön kehittämistä. Suunnitteilla oleva Äyhön ratapiha sekä URPO-
ratavaraus ovat myös mukana rakennemallissa. 
Mallissa on esitetty uusi tieyhteys Olkiluotoon sekä yhteys valtatie 12:sta Kodisjoentielle, eli 
Kaakkoisväylä. 
 
Teollisuus on painottunut koilliselle teollisuusalueelle valtateiden väliin. Laaja teollisuus- ja 
logistiikka-alue riittää turvaamaan teollisuustontit pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa suuretkin 
hankkeet hyvien yhteyksien varrella. Sen lisäksi teollisuudelle on varattu reservialueita valtatie 12 
varrella. 
 
Kylä- ja haja-asutusalueet 
Kyläalueille laaditaan tämän rakennemallin mukaan kyläosayleiskaavat. Kyläosayleiskaavoilla 
etsitään mahdolliset uudet rakennuspaikat ja määritellään mitoitus sekä alueet, joille ei ole syytä 
rakentaa. Näin voidaan varmistaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu sekä maalaismaisen 
rakentamistavan säilyminen kyläalueilla. Kyläkaavojen mukaiseen rakentamiseen ei tarvita 
poikkeamislupia tai suunnittelutarveratkaisuja, vaan rakentaminen onnistuu tavallisella 
rakennusluvalla.  
Uusi rakentaminen ohjataan pääasiassa kyliin, joten kylien ulkopuolella rakentaminen ratkaistaan 
tapaus kerrallaan suunnittelutarveratkaisuilla. Haja-asutusalueilla maankäyttöä ohjaavat karkeat 
jaottelut maatalousalueisiin ja virkistysalueisiin.  
 
Lapissa on palvelualue nykyisen keskustan kohdalla. Valtatie12 pohjoisosat sekä valtatien 
eteläpuolella Hinnerjoentien itäpuoli on nykyisiltä kaava-alueilta osoitettu asumiseen ja valtatien 
eteläpuoli taas teollisuuskäyttöön. Vireillä olevissa kaavahankkeissa on useita pientalotontteja, 
joten Lapin kehitettävät asuinalueet ja teollisuusalueet valtatien varressa on mitoitettu 
tulevaisuuden reservialueiksi, eli ne voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. 
 
Kodisjoella on voimassa osayleiskaava (v.2001), joka ohjaa alueen rakentamista. 



RAKENNEMALLI VE2 ”KESKUSTASTA MERELLE” 
 
Rakennemalli VE2 merkittävin muutos nykyiseen on koko sataman siirtyminen etelään. 
 
Uudet asuinalueet 
Sataman siirtäminen keskeiseltä paikalta vapauttaa aivan uusia alueita asumiseen. Vaihtoehdossa 
satamaan olisi mahdollista toteuttaa kaupunkimainen ja merellinen asuinalue. 
 
Koska rata kulkee eteläistä reittiä pitkin, koko satamaliikenne hoidetaan etelän kautta ja Äyhölle 
suunnitellaan uutta ratapihaa, voidaan nykyistä keskustan halki kulkevaa ratalinjaa hyödyntää 
uudella tavalla suunnittelemalla siihen uutta maankäyttöä esim. asumista.  
 
Uusi asuminen keskittyy satama-alueelle, joten muita uusia asuinalueita on vähemmän kuin 
muissa vaihtoehdoissa. Muitakin alueita tarvitaan, koska sataman siirto olisi todennäköisesti 
mahdollista vasta tavoitevuoden 2025 jälkeen.  
 
Keskusta ja palvelualueet 
Keskustan ja sataman välinen alue on osoitettu asumisen ja palveluiden alueeksi. Lapin keskusta 
on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Muuten eriluonteisia palvelualueita on osoitettu 
Kodisjoen keskustaan, valtateiden (vt8 ja vt12) risteysalueelle sekä valtatien 8 eritasoliittymien 
läheisyyteen. Lisäksi palvelualueeksi on osoitettu merkittävimmät koulualueet ja Uotilan 
palvelukeskusta.  
 
Satama, teollisuus ja liikenneyhteydet 
Satama on rakennemallissa esitetty siirrettäväksi nykyisen teollisuusalueen eteläpuolelle 
Maanpäähän. Mahdollisia laajennusalueita olisivat tällöin Järviluoto sekä Hanskloppi. 
Teollisuusaluetta on myös laajennettu Sampaanalan teollisuusalueesta lounaaseen. 
 
Uusi rata- ja tieyhteys on osoitettu eteläistä reittiä. Suunnitteilla oleva Äyhön ratapiha sekä URPO-
ratavaraus ovat myös mukana rakennemallissa. Rataliikenteen siirtyessä etelään, voidaan nyt 
keskustan halki kulkeva rata ainakin osittain poistaa käytöstä, jolloin tasoristeysongelmat mm. 
Syväraumankadulla poistuvat. 
 
Mallissa on esitetty uusi tieyhteys Olkiluotoon sekä yhteys valtatie 12:sta Kodisjoentielle, ns. 
Kaakkoisväylä. 
 
Teollisuus on painottunut koilliselle teollisuusalueelle valtateiden väliin. Laaja teollisuus- ja 
logistiikka-alue riittää turvaamaan teollisuustontit pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa suuretkin 
hankkeet hyvien yhteyksien varrella. Sen lisäksi teollisuudelle on varattu reservialueita valtatie 12 
varrella. 
 
Kylä- ja haja-asutusalueet 
Vaihtoehdossa rakentamista ei ohjata kaavoilla, vaan yksittäisillä suunnittelutarveratkaisuilla. 
Mitoitus ja suunnittelutarvealueet määritellään yleiskaavassa ja uuden asumisen määrä tulisi 
olemaan pienempi kuin muissa vaihtoehdoissa. Tässä vaihtoehdossa ei pystytä turvaamaan 
maanomistajien tasapuolisuutta, sillä ratkaisut tehdään yksittäisinä.  
 
Lapissa on palvelualue nykyisen keskustan kohdalla. Valtatie12 pohjoisosat sekä valtatien 
eteläpuolella Hinnerjoentien itäpuoli on nykyisiltä kaava-alueilta osoitettu asumiseen ja valtatien 
eteläpuoli taas teollisuuskäyttöön. Vireillä olevissa kaavahankkeissa on useita pientalotontteja, 
joten Lapin kehitettävät asuinalueet ja teollisuusalueet valtatien varressa on mitoitettu 
tulevaisuuden reservialueiksi, eli ne voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. 
 
Kodisjoella on voimassa osayleiskaava (v.2001), joka ohjaa alueen rakentamista.  



RAKENNEMALLI VE3 ”RANNAT JA REITIT” 
 
Rakennemallissa VE3 on keskitytty reitteihin ja keskustaajaman ulkopuoleisten alueiden 
merkityksen korostamiseen. 
 
Uudet asuinalueet 
Uudet asuinalueet sijoittuvat meren rantaan sekä pohjoisessa että etelässä. Aluksi otetaan 
käyttöön lähimpänä keskustaajamaa sijaitsevat alueet ja tulevaisuudessa siirrytään yhä kauemmas 
keskustasta. 
 
Keskusta ja palvelualueet 
Keskustan ja sataman välinen alue on osoitettu palveluiden alueeksi, ei niinkään asumiseen, niin 
kuin muissa vaihtoehdoissa. Muuten eriluonteisia palvelualueita on osoitettu mm. Lapin, Kodisjoen 
ja Unajan taajamiin, valtateiden (vt8 ja vt12) risteysalueelle sekä valtatien 8 eritasoliittymien 
läheisyyteen. Lisäksi palvelualueeksi on osoitettu merkittävimmät koulualueet ja Uotilan 
palvelukeskusta.  
 
Satama, teollisuus ja liikenneyhteydet 
Satama laajenee Ruuhiluotoon ja rautatieyhteys säilyy nykyisessä paikassa. Ratayhteys 
kaupungin halki vaatii sekä ratayhteyden että sen ympäristön kehittämistä. Suunnitteilla oleva 
Äyhön ratapiha sekä URPO-ratavaraus ovat myös mukana rakennemallissa. 
 
Mallissa on esitetty uusi tieyhteys Olkiluotoon sekä yhteys valtatie 12:sta Kodisjoentielle, ns. 
Kaakkoisväylä . 
 
Teollisuus on painottunut koilliselle teollisuusalueelle valtateiden väliin. Laaja teollisuus- ja 
logistiikka-alue riittää turvaamaan teollisuustontit pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa suuretkin 
hankkeet hyvien yhteyksien varrella. Sen lisäksi teollisuudelle on varattu reservialueita valtatie 12 
varrella. 
 
Kylä- ja haja-asutusalueet 
Vaihtoehdossa on korostettu kylien ja haja-asutusalueen ainutlaatuisuutta ja niiden muodostamaa 
verkostoa. Tätä on korostettu erilaisten reittien avulla. Reitit ovat osittain jo olemassa, mutta niitä 
kehittämällä ja joitakin uusia reittejä luomalla voidaan kehittää hyvä kyläverkosto. Myös pohjoiseen 
saaristoon on osoitettu virkistys- ja matkailuyhteys.  
 
Keskustaajaman ulkopuoleinen alue on jaoteltu erilaisiin luokkiin. Laatumaisema-alueella on 
merkittäviä maisema-arvoja, jotka ohjaavat maankäyttöä. Maa- ja metsätalousalueella taas 
maankäyttö perustuu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Laatumaatalous kuvaa alueen 
luonnetta hyvänä maatalousalueena, mikä näkyy myös alueen maisemassa. 
Laatumaatalousalueella maankäytön periaatteena on sekä maatalous että siihen liittyvä maisema. 
Loma- ja vapaa-aika-alueet sijoittuvat meren sekä lähinnä Narvijärven rannoille. 
 
Laatumaisema- ja laatumaatalousalueille laaditaan kyläalueita laajemmat osayleiskaavat, jotka 
sisältävät useita kyliä. Osayleiskaavoissa määritellään asumisen paikkojen lisäksi laajasti mm. 
merkittävät maisemat, elinkeino- ja virkistysalueet. Osayleiskaavoissa ratkaistaan myös 
rakentamisen määrä ja sen reunaehdot, esim. maiseman perusteella. 
 
Lapissa on palvelualue nykyisen keskustan kohdalla. Valtatie12 pohjoisosat sekä valtatien 
eteläpuolella Hinnerjoentien itäpuoli on nykyisiltä kaava-alueilta osoitettu asumiseen ja valtatien 
eteläpuoli taas teollisuuskäyttöön. Vireillä olevissa kaavahankkeissa on useita pientalotontteja, 
joten Lapin kehitettävät asuinalueet ja teollisuusalueet valtatien varressa on mitoitettu 
tulevaisuuden reservialueiksi, eli ne voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. 
 
Kodisjoella on voimassa osayleiskaava (v.2001), joka ohjaa alueen rakentamista.  


