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Rauman strateginen yleiskaava – Rakennemallit     
 
Yhteenveto lausunnoista 
 
 
Satakuntaliitto  16.5.2011 
Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että kaikissa vaihtoehdoissa korostettu Unescon 
maailmanperintökohteiden kulttuurista ja elinkeinotoiminnallista kehittämistavoitteita sekä 
kaupungin keskustan kulttuurihistoriallisten alueiden ja palvelujen sekä saaristo palvelujen 
virkistys- ja matkailutoimintojen kehittämistavoitteita, jotka toteutuessaan edistävät myös 
Satakunnan maakuntakaavan tavoitteita.  
 
VE1 
Satakuntaliitto toteaa, että vaihtoehdossa 1 esitetty kyläyleiskaavoitus, joka mahdollistaisi suoraan 
rakennusluvat, on tavoitteena yhdyskuntarakenteen ohjausvaikutuksen kannalta kannatettavin 
ratkaisu myös muissa vaihtoehdoissa. 
VE2 
Satakuntaliitto pitää ehdotusta mielenkiintoisena ja pitkäjänteisyyttä vaativana ratkaisuna, jonka 
suunnittelussa luonnollisesti on edettävä rinnakkain maakunnallisten suunnitelmien kanssa.  
VE3 
Vaihtoehto 3, jossa korostetaan keskustaajaman yhdyskuntarakenteen laajenemista etelään ja 
osin pohjoiseen meren rantavyöhykkeille, ei näiltä osin tue Satakunnan maakuntakaavan 
päätavoitetta yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä. Sen sijaan myös Rauman pohjoisosan 
saaristoon esitetty virkistystä ja matkailua palveleva reitistö toteuttaisi maakuntakaavassa koko 
Selkämeren rannikolle esitettyä kokonaisvaltaista kehittämistavoitetta.  
 
Satakuntaliitolla ei ole maakuntakaavana voimassa olevan Satakunnan seutukaavan 5 ja muiden 
yleispiirteisten maakunnallisten suunnitelmien perusteella lausunnolla olevista Rauman kaupungin 
yleiskaavan 2025 strategisen vaiheen rakennemallivaihtoehdoista muuta lausuttavaa. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 31.5.2011 
Rauman sataman laajennusvaihtoehdon valinta tulee vaikuttamaan uusiin väylätarpeisiin. Koska 
merkittäviä muutoksia kohdistuu joissakin vaihtoehdoissa myös rataverkon laajuuteen, ratapihan 
sijaintiin sekä laivaväyliin, on kaupungin syytä ottaa Liikennevirasto mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa mukaan kaavatyöskentelyyn. 
 
ELY-keskus pitää Rauman taajama-alueelta Olkiluodon suuntaan esitettyä uutta tieyhteyttä sekä 
esitettyä Kaakkoisväylää hyvinä. Uusien tieratkaisujen tulee perustua riittäviin suunnitelmiin ja 
vaikutusselvityksiin ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös virkistys- ja ekologiset yhteydet. 
 
Kaikissa vaihtoehdoissa on myös Unescon maailmanperintökohteiden kulttuurilliset ja 
elinkeinotoiminnalliset kehittämistavoitteet sekä alueiden välinen yhteys otettu hyvin huomioon. 
 
Kylä- ja haja-asutusalueiden ohjauksesta ELy-keskus toteaa, että ohjauksen tarkkuus ja aktiivisuus 
tulisi olla suurempaa taajaman lievealueilla ja alueilla, joilla rakentamisen paineet ovat suurimmat. 
Strategisen yleiskaavan yhteydessä olisi hyvä määritellä , mitkä alueet edellyttävät 
asemakaavoitusta, mille alueille on tarkoitus laatia suoraan rakentamista ohjaava 
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kyläosayleiskaava ja millä alueilla voidaan rakentamista ohjata laajemmalla osayleiskaavalla. Mallia 
yleiskaavan mitoitukseen perustuvista suunnittelutarveratkaisuista ELY-keskus ei pidä hyvää 
lopputulokseen johtavana. 
 
ELY-keskus arvioi eri rakennemallit ja toteaa, että esitetyt rakennemallivaihtoehdot tarjoavat 
hyvän pohjan yleiskaavoituksen jatkotyölle. 


