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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Unajan, Voiluodon ja Anttilan osayleiskaava YK 002040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuu-
tosta aletaan suunnitella. Sillä kerrotaan 
kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, 
miten työhön voi vaikuttaa, mikä on 
kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään 
ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
voidaan tarpeen mukaan täydentää, ja 
siihen voi esittää muutoksia. 
 
Toivomukset suunnitelmaan tehtävistä 
muutoksista esitetään kaavoitusosastolle 
(yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). 
Toivomukset on selkeintä esittää 
kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä 
varhaisemmassa vaiheessa esitykset 
tehdään, sitä helpompi ne on ottaa 
huomioon. 
 
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi 
toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn 
osallistumisen riittävyydestä, osallinen voi 
ottaa yhteyttä Lounais-Suomen ympäristö-
keskukseen ja esittää neuvottelun 
järjestämistä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta. Ympäristökeskus arvioi 
suunnitelman riittävyyttä ja järjestää 
neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, 
jos sen tarpeelliseksi näkee. 
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Aloite 
Unajan, Voiluodon ja Anttilan maisema- ja kyläosayleiskaavat ja sisältyvät Rau-
man kaupungin vuoden 2012 kaavoitusohjelmaan. 

 
Suunnittelualue 

 Suunnittelualueella on kolme kylää; Voiluoto ja Anttila, joiden keskus sijaitsee n. 
10 km kaupungin ydinkeskustasta lounaaseen sekä Unaja, jonka keskus sijaitsee 
n. 7 km kaupungin ydinkeskustasta etelään.  

 Suunnittelualue on kooltaan n. 3500 ha.  

 Alueella on suurimmaksi osaksi yksityisessä omistuksessa olevia maa-alueita. 
 
Kaavatilanne 

 Alueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Maa-
kuntakaavassa Unajan kyläalue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään raken-
nettuun kulttuuriympäristöön (kh1). Alueella on lisäksi maakunnallisesti merkit-
tävää kulttuuriympäristöä (kh2) ja maakunnallisesti arvokasta perinnemaisema-
aluetta (kh3). 
Unajan eteläpuolisella alueella sijaitsee maiseman ja luonnonarvojen kannalta 
merkittäviä kallioalueita (ge2). Kaava-alueella sijaitsee viisi (5) muinaismuisto-
lain nojalla rauhoitettua muinaisjäännösaluetta tai -kohdetta.  
Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutteeton yleis-
kaava, jossa suunnittelualue on pääosin kyläkuvallisesti arvokasta aluetta (sk1) 
ja kyläaluetta (AT). 
Maakuntakaavassa Voiluodon ja Anttilan kyläalueet kuuluvat merkittävään ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön (kh1). Voiluodon pohjoispuolisella alueella si-
jaitsee maiseman ja luonnonarvojen kannalta merkittävää kallioaluetta (ge2). 

 Rauman kaupungin alustavassa visiossa 2025 alue on edellisten lisäksi osoitettu 
myös maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilu- ja kylämaisema-arvoja. 

 Alueella on myös 17.12 1992 hyväksytty oikeusvaikutteeton Unajan osayleis-
kaava sekä samana päivänä hyväksytty Voiluodon ja Anttilan oikeusvaikutukse-
ton osayleiskaava.  

 Voiluodon ja Anttilan alueella on lisäksi 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeus-
vaikutteeton yleiskaava, jossa suunnittelualue on pääosin kyläkuvallisesti arvo-
kasta aluetta (sk1) ja kyläaluetta (AT). 

Kaavan tavoitteet 

 Laaditaan laaja, kylien osa-alueista muodostuva, yleispiirteinen kaava ja määritellään 
alueella olevan maankäytön toimintaedellytykset sekä varataan mahdollisuus mm. 
tulevaan kyläasumispainotteiseen maankäyttöön. 

 
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat 

 Maisemallisten ja luonnonarvojen säilyttäminen ja korostaminen. Kaupungin ja yksi-
tyisten maanomistajien maankäyttötavoitteiden yhteensovittaminen.  

 
Selvitykset 

 Rauman Unajan ja Voiluoto-Anttilan luontoselvitys; Ahlman konsultointi & suunnitte-
lu 2012  

 Kulttuuriympäristöselvitys; Satakunnan Museo Olli Joukio 2012  

 Maisemaselvitys; WSP Finland Oy 2012  

 Liikennesuunnitelma aluevarauksia varten, Ramboll  

 Meluselvitys, Ramboll 

 Arkeologinen selvitys ja rakennusinventointi, Satakunnan Museo  

 Kaavoituksen aikana tehdään muita lisäselvityksiä, mikäli tarvetta ilmaantuu. 
 
Rauman strategisen yleiskaavatyön yhteydessä laaditut selvitykset, jotka palvelevat välillisesti myös 
Unajan, Voiluodon ja Anttilan osayleiskaavatyötä  

 Rauman kaupunki, Strateginen yleiskaava visio 2025 - alueen arkeologisen inventoin-
titarpeen selvitys; Tiina Vasko Satakunnan museo 2012.  

 Suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten - 
Loppuraportti 21.1.2011 Jatta Aho ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy  

 Väestö ja asuminen Raumalla -selvitys; UnitedLog Oy  

 Liikenneselvitys; A-Insinöörit Suunnittelu Oy  

 Satakunnan kylien palvelut –raportti (luonnos 8.3.2012)  
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Vaikutusten arviointi 
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään yleiskaavan laatimisen yhteydessä.  

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n 
mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä siinä laajuudessa, että 
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset: 

 Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-
teeseen 

 Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
 

Tässä yleiskaavatyössä tulevat vaikutusten selvittämisessä korostumaan vaiku-
tukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemallisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin sekä 
liikenteeseen. Arvioinnin painotuksia tarkennetaan työn edetessä. 

 
Suunnittelualuetta koskevat tai sen suunnitteluun vaikuttavat muut suunnitelmat 

 Liikenneyleissuunnitelmat, Ramboll 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lisätietoja: 
Rauman kaupunki 
Tekninen virasto/ Kaavoitus 
PL 104 
Kanalinranta 3, 26101 Rauma  
www.rauma.fi 
 
Hanna Elo, kaavoitusarkkitehti  puh. 044 4036018 
Leena Joki-Korpela, kaavoitusarkkitehti  puh. (02) 834 3663  
Jarno Rostedt, kaavoitusavustaja  puh. (02) 834 3666 
kaavoitus@rauma.fi 

 
 
 
 
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto 

Laihonen Jari, puheenjohtaja 
Vastavirta Åke, varapuheenjohtaja 
Ollila Helena, jäsen 
Santala Jyrki, jäsen 
Viitanen Sirpa, jäsen  
 
Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja 
Mikajuhani Numminen, vs. kaupunginlakimies, sihteeri 
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Unajan, Voiluodon ja Anttilan osayleiskaava YK 002040 
 

Aikataulu kevät 2013 syksy 2014 talvi 2014-2015 kevät 2015 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 30 vrk Ehdotus nähtävillä 30 vrk Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Kaavoituskatsaus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat OAS nähtäville Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat 
Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaiset maanomistajat 

OAS nähtäville Kuulutus 
Kirje 

Kuulutus Kuulutus 

Tekninen virasto / teknisen toimen johtaja, kaupungingeodeetti, 
talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan päällikkö, liikenneinsi-
nööri, viheraluepäällikkö 
Ympäristövirasto / ympäristötoimen johtaja, rakennustarkastaja, 
ympäristönsuojelupäällikkö 
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja  
Sosiaalitoimen johtaja 

OAS tiedoksi ja kommentte-
ja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Terveysviranomainen 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Satakuntaliitto 
Satakunnan Museo 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Fingrid Oy 
Vakka-Suomen Voima Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Latu ry 
Rauman seudun lintuharrastajat ry 

OAS tiedoksi Kirje Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide luon-
noksesta 

Kirjallinen muistutus ehdo-
tuksesta 

 

 


