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1 TAUSTAA
 

1.1. Yleiskaavatyön taustaa
 

Kaavoitusjaosto on päättänyt yleiskaavan tekemisestä 21.11.2006 hyväksyessään kaavoitusohjelman vuodel-
le 2007. Yleiskaavatyön tavoitteena on saada kaupungin kehittämisen kannalta keskeiset hankkeet käyntiin 
ja linjata yhdistyvän kunnan maankäyttöstrategia sekä maankäyttö. 
 
Tarkoituksena on laatia koko kunnan oikeusvaikutteinen, yleispiirteinen aluevarausyleiskaava. 
Yleiskaavaa täydentämään ja tarkentamaan laaditaan osayleiskaavat sekä Rauman keskustan alueelle, Van-
ha-Rauman suojavyöhykkeelle että keskustaajamaa ympäröiville kyläalueille.  
 
Tavoitteena on yleiskaava, jossa yhdistyneen kunnan kehityksen ja tulevan maankäytön kannalta keskeiset 
alueet, hankkeet ja menettelytavat voidaan määritellä ja ohjelmoida.  
 

 
Tavoitteet: 
o liikenteellinen saavutettavuus 
o kunnallistekniikan saavutettavuus  
o palveluiden saavutettavuus  
o Rauman vetovoimaisuuden kasvattaminen 
o naapurikuntien maankäytön huomioiminen ja yhteensovittaminen. 

 
 

 
Keskeisiä alueita ovat mm: 
o laajenemissuunnat 
o täydentyvät alueet 
o keskustaajama 
o Vanhan Rauman maailmanperintökohde 
o kyläalueiden kehitysnäkymät. 

 

 
Keskeisiä hankkeita ovat mm: 
o rata- ja tieverkostojen kehitys-

tarpeet 
o sataman laajenemistarpeet 
o muut elinkeinoelämän hank-

keet. 
 

 
 
Keskeisiä menettelytapoja: 
o yksityiskohtaisemman kaavoituksen tarpeiden ja tavoitteiden määritys 
o maankäytön yhteensovittaminen kaupungin eri hallintokuntien strategioiden kanssa.  
o kaupungin eri toimijoiden ja asukasryhmien mielipiteet.  

 
 

 

1.2. Kaavan vaiheet ja osallistuminen
 

Yleiskaava laadittiin kahdessa vaiheessa. Aluksi käytiin strateginen vaihe, jonka tuloksena, vaihtoehtoisten 
rakennemallien pohjalta laadittiin yleiskaavan strategisen vaiheen Visio 2025 –kaavakartta. Rauman kau-
punginvaltuusto hyväksyi 26.11.2012 Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi perustaksi jatkettaessa yleiskaava-
prosessia juridiseen vaiheeseen. 
 

Yleiskaava juridisessa vaiheessa laadittiin kaavaluonnos (päätös XXXX), joka oli nähtävillä XXX. 
 
Yleiskaavaehdotus hyväksyttiin XXXX ja se oli nähtävillä XXXX 
 
Yleiskaavan hyväksyminen 

 

 

 

taloudellinen ja ekologinen maankäyttö 
hyvä paikka asumiselle ja yrittämiselle 
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Strategisen vaiheen osallistuminen 

Osallistumisprosessina tavoitteiden täsmentämistä varten on järjestetty visioseminaari kaupunginvaltuustol-
le, asukaskysely Rauman kaupungin kotisivuilla, kyläyhdistyskysely sekä sidosryhmäkeskustelut elinkei-
noelämän ja eri viranomaisten kanssa. 
  
Yleiskaavatyön ohjelmoinnin pohjaksi tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaupunginhallitus hyväk-
syi 15.11.2010 (554 §) Rauman yleiskaavan 2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asetti se julki-
sesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.12.2010 – 19.1.2011. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta saatiin kolme lausuntoa: Liikennevirastolta, Fingrid Oy:ltä ja Museovirastolta. 

 
Kaupunginhallitus hyväksyi 20.12.2010 (662 §) Rauman yleiskaavan 2025 strategisen vaiheen rakennemalli-
vaihtoehdot selostuksineen sekä asetti ne julkisesti nähtäville. Rakennemallit VE1- VE3 olivat nähtävillä  17.1. 
– 18.2.2011 Rakennemallivaihtoehdoista pyydettiin ja saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Sata-
kuntaliiton lausunnot. 
 
Rakennemalleista saatiin mielipiteitä yhteensä 91 kappaletta. Mielipiteensä ilmaisi yhteensä 273 henkilöä. 
Suurin osa mielipiteistä koski vaihtoehtoa VE2. Mielipiteensä jättäneistä yhteensä 235 henkilöä (86%) ilmoit-
ti kannattavansa vaihtoehtoa 2, ”Keskustasta merelle”.   
 
Saatuja mielipiteitä ja selvityksiä esiteltiin kaupunginhallituksen seminaarissa Jämijärvellä 20.4.2011 sekä 
valtuustoseminaarissa Forssassa 20.5.2011. 

 
Kaupunginhallitus päätti 23.1.2012 (62 §) asettaa Rauman yleiskaava Visio 2025 nähtäville ja saattaa sen 
kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Rauman yleiskaavan alustava visio 2025 oli nähtävillä 10.2. – 13.4.2012 väli-
sen ajan yhteispalvelupiste Pyyrmanissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Visiota esiteltiin kaupunginvaltuus-
tolle 30.1.2012. Yleisötilaisuus järjestettiin 12.3.2012. 

 
Alustavasta visiosta 2025 saatiin nähtävilläoloaikana yhteensä 40 mielipidettä. Osassa mielipiteistä allekir-
joittajana oli yhteisö, yhdistys tai useita allekirjoittaneita. Mielipiteet koskivat uusia asuinalueita, haja-
asutusalueiden ja maaseudun merkintöjä, satamaratkaisuja sekä Maanpään aluetta ja eteläistä ratayhteyttä. 

Alustavasta Visiosta 2025 pyydettiin seuraavien tahojen lausunnot: 
 Varsinais-Suomen ELY keskus 
 Satakuntaliito 
 naapurikunnat Eura, Eurajoki ja Pyhäranta 
 Liikennevirasto 
 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
 Museovirasto 
 Satakunnan Museo 
 Fingrid oyj 
 Lautakunnat: Tekninen-, Ympäristö-, Kulttuuri- ja vapaa-aika- ja Kasvatus- ja opetuslautakunta 
 Satamaliikelaitos 
 Terveydensuojeluviranomainen 
 Rauman kauppakamari 

Lisäksi pyydettiin asiantuntijalausunnot seuraavilta: 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy 
 VR Track 

 
Lausuntojen perusteella tarkennettiin kaavakarttaa ja selostusta sekä laadittiin lausunnoissa esitettyjä lisä-
selvityksiä. 

Alustava visio 2025 työstettiin yleiskaavan strategiseksi visioksi 2025 (12.11.2012). Visiossa 2025 on otettu 
huomioon yleiskaavan ohjausryhmän (kaupunginhallitus) kokouksessa 10.9.2012 saadut evästykset sekä 
lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt muutokset vastineissa esitetyllä tavalla. 
Kaupunginhallitus päätti 19.11.2012 (669§) 
- hyväksyä vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä 
- ehdottaa kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi perustaksi jatket-

taessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen. 
 

Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2012 (133§) hyväksyä Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi perustaksi jatket-
taessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen. 

 
Strategisen osan laadinnan yhteydessä pidettiin useita vuorovaikutustilaisuuksia luottamus- ja virkamiehille 
sekä kaupunkilaisille. Strategiseen yleiskaavatyöhön on voinut osallistua mm. seuraavissa tilaisuuksissa: 
-Virkamiesten neuvottelupäivä 15.03.2010 Rauman kaupungintalolla, kutsuttu kaupungin eri hallintokuntien 
edustajat. 
-Visioseminaari 25.03.2010 Rauman kaupungintalolla, kutsuttuina Rauman kaupunginvaltuutetut ja virka-
miehiä. 
-Valtuustoseminaari 21.05.2010 Uudessakaupungissa, kutsuttuina Rauman kaupunginvaltuutetut. 
-Asukaskysely 16.4.-9.5.2010 kaupungintalon yhteispalvelupisteessä ja kaupungin kotisivuilla. Kyselystä jul-
kaistiin lehdistötiedote ja siitä tiedotettiin kaupungin kuulutuksissa. 
-Kyläkysely toukokuussa 2010. Kysely lähetettiin 20 kylän kyläyhdistykselle. 
-Valtuustoseminaari 23.11.2010. Rauman kaupungintalolla, kutsuttu Rauman kaupunginvaltuutetut ja vir-
kamiehiä. 
- Vaihtoehtoisten rakennemallien nähtävilläolo 17.1.-18.2.2011, jonka aikana kuntalaisilla mahdollisuus jät-
tää mielipiteitä rakennemalleista. Nähtävilläolosta pidettiin lehdistötilaisuus.  
-Asiakaspäivät 19.01.2011. Rakennemallien laatija oli paikalla vastaamassa kysymyksiin. 
- Kaupunginhallituksen seminaari Jämijärvellä 20.4.2011, kutsuttuna kaupunginhallituksen lisäksi virkamie-
hiä 
-  Valtuustoseminaari Forssassa 20.5.2011. 
- Esittely virkamiehille 7.10.2011 
- Esittely Konsernijärjestölle 11.10.2011 
- Esittely Rauman Rotaryklubille 11.10.2011 
- Yleiskaavatyön ohjausryhmä 7.11.2011, 9.1.2012 ja 16.1.2012 
- Ympäristölautakunta 14.2.2012 
- Valtuustoesittely 30.1.2012 
- Lehdistötilaisuus 31.1.2012 
- Kauppakamarin teollisuusvaliokunta 16.2.2012 
- Kyläasumisen ilta 28.2.2012 
 

Juridisen vaiheen osallistuminen 
 
Juridisessa vaiheessa yleiskaavatyötä esiteltiin ja käsiteltiin mm. seuraavissa tilaisuuksissa: 
- Tilannekatsaus KH, ohjausryhmä 2.6.2014 
- Esittely virkamiehille 10.2.2015 (erityisesti satama ja liikenne) 
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Luonnosvaihe 
Yleiskaava 2025 luonnosta esiteltiin Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaostolle 19.4.2016 ja kaavoi-
tusjaosto päätti esittää esittää yleiskaavatyöryhmälle eli kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Rauman 
yleiskaava 2025 luonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksen sekä asettaa ne julkisesti 
nähtäville. 
 
Lehdistötiedote 13.4.2016 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys 11.4.2016 
 
Yleiskaavatyöryhmä (KH) 16.5.2016 
 
Lehdistötilaisuus 19.5.2016 
 
- nähtävilläolo 20.5. – 21.6.2016 
- lausunnot 
- mielipiteet  
 
Ehdotusvaihe 
- nähtävilläolo 
- lausunnot 
- mielipiteet  

 
 

TÄYDENTYY KAAVAPROSESSIN KULUESSA 
 
Osallistumisen varsinainen tulos ja anti käsitellään kappaleessa 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 LÄHTÖKOHDAT

 

2.1. Kaavoitustilanne
 
Rauman pinta-ala on noin 1110 km², josta 495 km² on maata, 15 km² sisävesialueita ja 600 km² merialueita. 
 
Asemakaavoitettua aluetta yhteensä  4 851 ha (vuosi 2013) 
Ranta-asemakaavoitettua aluetta yhteensä  435 ha (vuosi 2013) 
Yleiskaavoitettua aluetta  20 478 ha (vuosi 2013) 
 
Raumalla on tehty koko kuntaa koskeva strateginen mitoitustarkastelu/oikeusvaikutukseton yleiskaava 
vuonna 2003. Lisäksi maaseutualueilla on tehty useita oikeusvaikutuksettomia osayleiskaavoja 1980- ja 1990 
luvuilla. 
 
Sekä eteläisillä (Voiluoto-Anttila-Unaja) että pohjoisilla (Sorkka-Haapasaari-Tiilivuori) kyläalueilla on käynnis-
sä osayleiskaavatyö. 
 
Liitekartat:  

1) Asemakaavoitetut alueet  
2) Yleiskaavoitetut alueet 

 

2.2. Yhdyskuntarakenne
 
Vaikka Rauman keskusta on tiivis, heti keskustan länsipuolelle sijoittuvat teollisuusalueet raskaine liikentei-
neen ja junaratoineen ovat yhdyskuntarakenteellisesti haastavia. Lisäksi kaupungin keskustaa sivuaa poh-
jois-eteläsuunnassa Turusta Ouluun kulkeva valtatie 8 ja itä-länsisuunnassa Rauman ja Kouvolan yhdistävä 
valtatie 12. 
 
Keskustaajaman lievealueilla on runsaasti loma-asutusta meren rannalla. Varsinainen haja-asutus on sijoit-
tunut sisämaahan ja se on sijoittunut lähinnä olemassa olevien kylä- ja maanteiden varsille ja niiden lähetty-
ville.  
 
Kaupunkikeskustan lisäksi Raumalla on kaksi entistä kuntakeskusta, Kodisjoki ja Lappi, jotka nykyään ovat 
Rauman suurimpia kyläkeskuksia. Kodisjoen liittyessä Raumaan vuonna 2007 sen kuntakeskus palveli 500 
asukasta. Lappi oli puolestaan 3300 asukkaan kuntakeskus liitosvuonna 2009. Kummassakin asutus on kes-
kittynyt keskustan lisäksi perinteisiin maalaiskylien tilakeskuksiin ja uudempi rakentaminen vesistöjen ää-
reen sekä kyliä yhdistävien teiden varsille. Lapista on Raumalle 21 km ja Kodisjoelta 16 km. 
Nykyinen Rauman kaupunki koostuu siis tiiviistä kaupunkikeskustasta, kahdesta vahvasta kyläkeskuksesta, 
sangen koskemattomana säilyneestä maaseudusta ja saaristosta sekä lähes täyteen rakennetusta meren-
rannasta. 

 

Liitekartta:  
3) Rakeisuuskartta 
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2.3. Väestö
 

Rauman asukasluku oli vuoden 2014 lopussa 39 994.

 

Asukasluku on laskenut tasaisesti 1990-luvun ja vielä tämä vuosituhannen puolellakin. Viime vuosina väkilu-
ku on pysynyt lähes ennallaan ja 2010-luvulla jopa kasvanut. Väkilukuun ovat vaikuttaneet myös kuntaliitok-
set Kodisjoen (vuoden 2007 alusta) ja Lapin (vuoden 2009 alusta) kanssa. 
 
Tilastokeskuksen lokakuussa 2015 julkaiseman väestöennusteen mukaan Rauman väkiluku kasvaa noin 
0.5promillen vuosivauhtia vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen väestömäärä alkaa vähentyä. 
 

 
Rauman väestöennuste (Tilastokeskus 2015) 
Vanhusväestön osuus on Raumalla korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Lähitulevaisuudessa vanhusten 
määrä tulee kasvamaan entisestään suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.  

Vuonna 2040 Raumalla on n. 2 700 yli 75 vuotta täyttänyttä henkilöä enemmän kuin vuonna 2015. Tämä 
vaatii panostuksia vanhustenhoitoon ja vanhusten kotona asumiseen sekä erilaisiin elämää helpottaviin pal-
veluihin. 
 

2.4. Asuminen
 
Raumalla on nähtävissä maalta kaupunkiin muuttoliike, kuten myös muualla maassa. Perhekunnissa on vii-
me vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia siten, että yhden ja kahden hengen asuntokuntien lukumäärä 
on kasvanut huomattavasti ja isommat asuntokunnat ovat vastaavasti vähentyneet. 
Tämä kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan vielä joitakin vuosia. Asuntojen tarve kasvaa siitä huolimatta, 
että kaupungin väen kokonaismäärä laskisi tai pysyy samana. Pienet asuntokunnat mielellään asuvat kau-
pungin keskustassa sijaitsevissa pienissä asunnoissa. Vastaavasti kaupunkiin muuttavat lapsiperheet mielel-
lään näkevät, että heillä on mahdollisuus asua omakoti- tai rivitalossa ja/tai mahdollisesti rakentaa sellaisen 
omalle tontille. 
 
Väestö sijoittuu pääasiassa keskustaajamaan, keskustaajamaa ympäröivälle kylävyöhykkeelle sekä liiken-
neyhteyksien varteen.  
 
Asemakaava-alueelle on sijoittunut: 

 vuonna 2003 81.3 % väestöstä (33 043 asukasta) 
 vuonna 2010 80.9 % väestöstä (31 996 asukasta) 

 
Väestö on vähentynyt vuoden 2000 jälkeen erityisesti keskustaajamassa ja etenkin sen eteläosissa. 
 
Ruutuaineistolla tehdyn vertailun perusteella voidaan todeta, että vuoden 2000 jälkeen asumista on sijoit-
tunut uusille alueille: taajamat ovat täydentyneet asemakaavoituksen myötä. Uusia asuinruutuja on sijoittu-
nut merkittävästi myös taajamien, tilastollisten pienkylien (YKR) ja kaavoittamattomien alueiden ulkopuolel-
le, hajanaisesti, pääasiassa olemassa olevan asutuksen yhteyteen. 
 
Kokonaan tyhjentyneet asuinruudut sijoittuvat pääasiassa haja-asutusalueille paikkoihin, joissa ei läheisyy-
dessäkään ole asutusta. Joissakin paikoissa uusi asutus on sijoittunut aivan tyhjentyneen asutusruudun vie-
reen. 
 
Liitekartat:  

4) Väestön sijoittuminen 2014 
5) Väestön muutos 2000-2014  
6) Väestön sijoittumisen muutos (ruudut 2000-2013) 
7) Vanhusten sijoittuminen 
8) Lasten sijoittuminen 
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2.5. Palvelut
 

2.4.1. Kaupalliset palvelut
 
Rauman kaupallisia palveluita on selvitetty Rauman yleiskaavan kaupallisessa selvityksessä (UniteLog Con-
sulting Finland ja Santasalo Ky, 2011) ja eri asema- ja osayleiskaavahankkeisiin liittyvissä selvityksissä. Kau-
pallisista selvityksistä tehtiin vuonna 2016 päivitetty yhdistelmä, Rauman kaupallinen selvitys, jossa koottiin 
yhteen 2011-2015 tehdyt selvitykset ja päivitettiin selvitysten tiedot (WSP Finland Oy, 2016) 
 
Raumalla kaupan palvelut ovat keskittyneet keskustaan. Kauppapalveluiden rungon on muodostanut Vanha 
Rauma ja siitä kauppapalvelut ovat laajentuneet länteen Kanalin yli Valtakadun 
alueelle. Market-alue keskusten pohjoisreunalle on rakentunut viimeisen 10 vuoden aikana. 
Rauman kauppapalvelut ovat hyvin keskittyneet suhteellisen pienelle alueelle keskustaan ja 
keskustan reunaan. 
 
Keskusta voidaan jakaa eri tyyppisiin kaupan alueisiin. Ydinkeskustassa on valtaosa kaupan 
palveluista, alueesta voidaan erottaa Vanha Rauma, jonka rakenne on toisen tyyppinen kuin 
Valtakadun alueella eli uudessa keskustassa. Ydinkeskustaa reunustavat lähinnä kaupungin 
koillis- ja eteläpuolella keskustan kaupalliset reuna-alueet. Keskustan pohjoispuolelle 
sijoittuu market- ja tilaa vaativaa kauppaa. Tilaa vaativaa kauppaa on kahdella erillisellä 
alueella valtatie 12:n ja Luoteisväylän risteysalueen tuntumassa market-alueen vieressä ja 
Papinhaan alueella. 
 
Raumalla on yksi alakeskus, Lapin entinen kuntakeskus. Lapin keskuksessa on monipuolisesti 
paikallispalveluita alueen asukkaille. Alueen asukkaiden lähipalvelut löytyvätkin omasta 
keskuksesta. Erikoiskauppoja on kuitenkin vähän, ja erikoiskauppaostoksilla käydään 
Rauman pääkeskuksessa. 
 
Raumalla on liiketilaa yhteensä yli 160.000 k-m2, josta tyhjiä tiloja on pari prosenttia ja 
muussa esim. toimistokäytössä myös pari prosenttia. Kaupallisten palveluiden käytössä 
Raumalla on liiketilaa noin 154.000 k-m2. Liiketilojen pinta-ala keskustan eri osissa jakautuu 
eri tavoin kuin kaupallisten palveluiden lukumäärä. Alueiden luonne paljastuu hyvin pinta-alavertailussa. 
Alueilla on tyyppisesti hyvin erityyppinen toimialarakenne.  
 
Liiketilaltaan suurimmat kaupan alueet ovat market- ja tilaa vaativan kaupan alueet, joissa 
on liiketilaa yhteensä noin 70.000 k-m2. Liikkeiden lukumäärä on vähäinen ja liiketilat 
keskimäärin suuria. Market-alueella liiketilaa on yhteensä 37.000 k-m2, josta valtaosa on 
tavaratalokauppaa. Market-alueella on myös vähän erikoiskauppaa ja kohtalaisen paljon 
tilaa vaativaa kauppaa. Tiva-alueella ja Papinhaassa on liiketilaa yhteensä 33.000 k-m2. 
Papinhaan toimialarakenne painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja valtatie 12:n ja Luoteisväylän 
risteysalueen kauppa autokauppaan. Alueella on myös pt-kauppaa ja tavaratalokauppaa 
(Hong Kong). 
 
Ydinkeskustassa liiketilaa on hieman vähemmän kuin market- ja tilaa vaativan kaupan 
alueilla yhteensä. Liiketilaa ydinkeskustassa on noin 60.000 k-m2, josta noin 20.000 k-m2 
sijoittuu Vanhan Rauman puolelle ja 40.000 k-m2 uuteen keskustaan. Vanhassa Raumassa 

liiketilat ovat pääosin pieniä. Alueen toimialarakenne painottuu erikoiskauppaan. Myös ptkaupat 
alueella ovat pieniä erikoiskauppoja. Uuden keskustan alueella on päivittäistavarakauppaa 
sekä tavaratalokauppaa, alueen toimialarakenne painottuu kuitenkin vahvasti 
erikoiskauppaan ja palveluihin. Alueella on myös jonkin verran tilaa vaativaa kauppaa. 
 
Muun keskustan kauppapalvelut sijoittuvat keskustan reuna-alueille. Alueella on merkittävästi 
päivittäistavarakauppaa ja laajan tavaravalikoiman myymälä (Pick’n Pay). Keskustahakuista 
erikoiskauppaa on vähän ja toimialarakenne painottuu autokauppaan ja muihin 
kaupallisiin palveluihin. Keskustan reuna-alueilla on liiketilaa yhteensä 25.000 k-m2 eli noin 
15 % koko kaupungin liiketilamäärästä. 
 
Lapin alakeskuksessa liiketilaa on vähän, yhteensä noin 5600 k-m2. Kaupallisia palveluita on 
kuitenkin lukumääräisesti paljon (21 kpl) pienelle alakeskukselle. Päivittäistavarakaupan 
pinta-alaa on eniten ja autokaupan ja huoltamotoiminnan pinta-alaa toiseksi eniten, mutta 
muutoin toimialarakenne on hyvin tasaisesti jakautunut.  

 

2.5.2. Julkiset palvelut
 

Käynnissä oleva sote-uudistus muokkaa nykyisen sosiaali- ja terveyspuolen rakenteita ja myös maankäytön 
tarpeita. Palvelumuotojen muuttuminen, keskittyminen sekä kotipalveluiden tehostaminen vaikuttavat sekä 
palveluiden että asumisen sijoittumiseen. Keskusta-alueille, palveluiden läheisyyteen tulee varata riittävästi 
mahdollisuuksia vanhusten ja erityisryhmien asumiseen sekä mahdollisesti uusille palveluille.  
 
Rauman kouluverkosto on muutostilassa, kun kouluverkkoa kehitetään ja tehostetaan. Lisäksi useat koulu-
rakennukset ovat joko tyhjillään tai remontissa sisäilmaongelmien vuoksi. Rauman kouluverkkoa on kehitet-
ty 2000-luvulla ja kehitystyö jatkuu. Uudet asuinalueet ja ikärakenteen muutokset vaikuttavat kouluverkon 
tarpeisiin. Nykytilanteessa uudelle koululle on tarvetta pohjoisissa kaupunginosissa samalla kun keskustaa-
jaman eteläosan kouluissa olisi tilaa.  
 
Päivähoidon tarve on vaihtelee melko nopealla tahdilla ja tarve on kasvanut erityisesti pohjoisilla alueilla.  
Tähän tarpeeseen on vastannut mm. vuonna 2014 valmistunut Kaivopuiston päiväkoti. 
 
Liikuntapaikkaverkosto ja siihen liittyvä viherverkosto on selvitetty ja kuvattu viherverkostoselvityksen yh-
teydessä (Rauman keskusta-alueiden viherverkoston kehittämissuunnitelma, WSP, 2013).  
 

2.6. Teollisuus, satama ja elinkeinoelämä
 

Raumalla toimii useita suuria teollisuuslaitoksia, jotka tarjoavat työtä raumalaisille ja koko seudun asukkaille. 
Kaupunki ja satama ovat myös merkittäviä työllistäjiä. 
 
Alueen elinvoimaisuuden kannalta yritysten pitäminen ja saaminen kaupunkiin on ensiarvoisen tärkeää. Sen 
vuoksi nähdään, että toimitilojen ja teollisuustonttien riittävyys on varmistettava pitkälle tulevaisuuteen. 
Myös sataman laajentumismahdollisuuksien ja siihen liittyvien sujuvien logistiikka- ja liikenneyhteyksien 
varmistaminen on tärkeää. 
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2.7. Liikenne
 

 
Raumalla valtateiden vt8 ja vt 12 palvelutason ylläpitäminen ja parantaminen edellyttää kehittämistoimen-
piteitä. Tähän liittyvät eritasoratkaisut, liittymäjärjestelyt, ohituskaistat sekä kaupungin sisäistä liikennettä 
ohjaavat kehätieratkaisut. 
 
Yhdystieverkolla Rauman ja Olkiluodon välinen yhteys on ongelmallinen, sillä valtatiereitti on ruuhkainen ja 
pitkä kun taas Sorkan maantietä hyödyntävä reitti kulkee Kaaron asuinalueen ja  Sorkan kylän läpi. 
 
Nykyinen Rauman ratapiha on tiettyihin vuorokaudenaikoihin kuormitettu. Lisäksi raiteista vain osa mahdol-
listaa 750m pitkän käsittelyn muiden raiteiden ollessa liian lyhyitä. Raiteiston pituus ja tarvittava seisonta-
aika ratapihalla rajoittavat junien sijoittelua. Raiteistokapasiteetin suuri käyttöaste tekee ratapihan toimi-
vuuden häiriöherkäksi. 
 
Satama-alueen laajentamissuunnitelmat lisäävät satamakapasiteettia ja tuovat samalla lisäpaineita ratapi-
hakapasiteetin lisäämiseen. Nykyisen ratapihan kapasiteetin lisääminen on tehtyjen selvitysten perusteella 
hyvin vaikeaa. 
 
Maakunnan tasolla liikenneverkkoa ja sen yhteyksiä sekä haasteita on käsitelty Satakunnan liikennejärjes-
telmäsuunnitelmassa, Satakuntaliitto 2015. 
 
Raumalla on 2000-luvulla kehitetty sekä kaupungin sisäisiä että myös valtakunnallisia liikenneyhteyksiä. 
Merkittävin liikenteellinen vaikutus on ollut Valtatie 12 satamatieyhteyden valmistumisella. Myös Valtatie 8 
ja pohjoisten kaupunginosien välisen kehäyhteyden Pohjoiskehän valmistuminen 2014 vaikuttaa merkittä-
västi kaupungin liikennevirtoihin. 
 
Yleiskaavatyön aikana on tehty myös merkittävä ratkaisu sataman laajenemissuunnasta sekä siihen liittyvistä 
liikenneratkaisuista:  
Rauman kaupunginvaltuuston päätös 18.6.2012 85§: 

 kaikkien selvitettyjen vaihtoehtojen – Saukot, Ruuhiluoto, Järviluoto ja Hansklopp – to-
teuttaminen on selvityksessä käytettävissä olleiden tietojen perusteella mahdollista 

 kaikkien näiden kustannukset ovat vaiheittainkin toteutettuina erittäin merkittäviä, jo-
ten ensisijaisesti tulee eri toimenpitein pyrkiä kasvattamaan nykyisen sataman ml Ul-
ko-Petäjäs, kapasiteettia ja tehokkuutta. Tästä tulee tehdä kehittämissuunnitelma, 
jonka osana tulee arvioida liikennemäärän kasvun vaikutuksia muuhun kaupunkira-
kenteeseen 

 Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalin-
jaukseen. 
 

 
Liikenneverkon ongelmat ja puutteet on esitetty nykyisen liikenneverkon tilaa kartoittavassa selvityksessä 
(A-Insinöörit, 2011) 
 

Selvitykset:  
Rauman sataman Järviluodon laajennus, rautatieliikenteellinen selvitys. VR Track. 2014 
Liikenneselvitys Työraportti liikennejärjestelmän nykytilasta, A-insinöörit Suunnittelu Oy, 2011 
Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma, Satakuntaliitto 2015. 

 
 
 
Liitekartat: 

9) Liikenneverkko 
10) Satamaratkaisun liitekartta: Järviluodon satamalaajennus 

 

2.8. Joukkoliikenne
 

Joukkoliikennettä on käsitelty Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jonka tavoitevuosi on 2035. 
 
Satakuntalaiset liikkuvat selvästi keskimääräistä enemmän henkilöautolla. Valtakunnallisen henkilöliikenne-
tutkimuksen 2010–2011 mukaan Satakunnan asukkaiden kotimaanmatkoista 66 % ja kilo-metreistä 84 % 
kuljetaan henkilöautolla, kun koko maassa vastaavat luvut ovat keskimäärin 58 ja 72 %. Vajaa 30 % satakun-
talaisten arjen matkoista tehdään jalan tai pyörällä. Joukkoliikenteen osuus on hyvin pieni, vain pari prosent-
tia. Aiempaan henkilöliikennetutkimuksen verrattuna autoon turvaudutaan entistä useammin ja vastaavasti 
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosio hiipunut. 
 
Raumalla paikalliset linja-autoyhteydet palvelevat lähinnä työ- ja koulumatkaliikennettä. Rauman kaupunki-
liikenne tarjoaa peruspalvelutasoiset yhteydet lähiöihin eri suuntiin. Neljän bussilinjan varrella asuu noin 60 % 
Rauman taajama-alueen asukkaista. Kaupunkirakenne on sen verran tiivis, että koko keskusta lähiöineen on 
helposti saavutettavissa jalan tai pyörällä ja toisaalta myös henkilöautolla, koska ruuhka- ja pysäköintion-
gelmat ovat suhteellisen vähäisiä. Seutuliikenteen tarjontaan kuuluvat lisäksi koulu- ja työmatkavuorot arki-
päivisin. Alueella toimii myös kutsuliikenne samoilla reiteillä. 
 
Kaupunkiliikenteen matkustajamäärän kehitys on ollut kasvava. Jatkossa on tärkeää jatkaa reitistöä laajen-
tuville asuin- ja työpaikka-alueille.  
 

2.9. Kevytliikenne
 
Rauman keskusta-alueen pyöräilyverkossa on osittain ongelmia jatkuvuudessa, laatutasossa ja autoliiken-
teen risteyskohdissa. Samoja ongelmia on myös muissa alueen kyläkeskuksissa. 
 
Rauman pyöräilyverkon kehittäminen - tulokset kesällä 2016 
 
Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, kuten eri ilmansuunnissa sijaitsevia asutuksen painopistealueita palve-
levat laatukäytävät yhdistettynä toimivaan joukkoliikenteeseen, kannustavat raumalaisia ympäristöystävälli-
sempään liikkumiseen.  
 



                                                                                                           RAUMAN YLEISKAAVA 2025 -LUONNOS  10 
               

Lähtökohta kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle on hyvä. Rauman kaupunkirakenne on niin tiivis, että suurin 
osa kaupungin sisäisistä matkoista on tehtävissä kävellen tai pyöräillen. Keskustassa on paljon viihtyisää, ja-
lan ja pyörällä liikkumiseen houkuttelevaa kaupunkiympäristöä. Rauman keskustan alueella kevyen liiken-
teen verkosto on jo nyt tiheä. Valtateiden ja muiden vilkkaimpien teiden risteämiskohdat on turvattu useilla 
alikuluilla tai valo-ohjauksella. Hyvä jalankulun ja pyöräilyn ympäristö tukee tavoitetta säilyttää alue kaupal-
lisestikin elinvoimaisena. Tavoitetta auttaa myös koko keskustan hyvä saavutettavuus jalan ja varsinkin pol-
kupyörällä. Keskusta-alueen pyöräilyverkossa on osittain ongelmia jatkuvuudessa, laatutasossa ja autoliiken-
teen risteyskohdissa. Sama koskee pienessä mittakaavassa Lappia ja muita kyläkeskuksia. Vanhan Rauman 
alueella pääkadut ovat hidaskatuja. Ainutlaatuinen kaupunkikuva ja miljöö sekä korkealaatuinen toteutus ja 
liikenneympäristön mittakaava tukevat hidaskatuideaa ja 20 km/h:n aluenopeusrajoitusta. Liikekeskustan 
katutilaa on määrätietoisesti saneerattu, jolloin jalankulun ja pyöräilyn suosiminen on mahdollistunut. 
 
Rauman keskustasta pyöräily ympäröiviin taajamakeskuksiin olisi houkuttelevampaa, jos yhteys olisi parem-
pi kuin nykyinen kapeahko piennar vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä tai kiertoreitit alemman tieverkon ajo-
radalla. Keskustan ohella pyöräilyolojen parantaminen olisikin tarpeellista lähitaajamiin johtavilla yhteyksillä. 
 
Liitekartta 

11) Rauman pyöräilyverkko (tulossa… kesällä 2016) 

 

2.10. Maisema
 

Rauman maisema edustaa tyypillistä Lounaismaan ja Ala-Satakunnan viljelysseutua. Rauman edustan meri-
alue on lukuisten saarten ja pienten luotojen luonnehtimaa. Sisämaata hallitsevat metsäiset moreeniselän-
teet ja soiset painanteet. Alueen maaperä on hyvin karua ja viljelykseen soveltuvia maita on vähän. Viljelys-
alueet sijoittuvat kapeisiin laaksopainanteisiin laajojen ja kumpuilevien selänteiden välissä. 
Jääkauden aikana kallioperään muodostui halkeamia, jotka täyttyivät hienojakoisilla maa-aineksilla. Nämä 
kapeat savilaaksot ovat selvästi näkyvissä seudun maisemarakenteessa ja maisemakuvassa. Laaksoihin ovat 
muodostuneet myös alueen joet ja vesiuomat, joista Lapinjoki on alueella suurin. Sen muodostamassa vilja-
vassa laaksossa sijaitsevat alueen laajimmat peltoalueet.  
Taajamien ulkopuolella asutus on ryhmittynyt melko väljästi, useimmiten nauhamaisesti. Paikoin on muo-
dostunut löyhähköjä ryhmäkyliä. 
 
Maisema on pienpiirteisesti kumpuilevaa selänteistä aluetta. Moreeniselänteiden lomassa on kapeita joki-
laaksoja. Keskeisille ja viljaville kohdille ovat muodostuneet alueen vanhat kylät. Valtaosa alueesta on met-
säistä ja muodostuvat näkymät lyhyitä, jokilaaksojen suuntaisesti myös pidempiä. 
 
Maisemahäiriöitä alueella aiheuttavat Rauman ja Eurajoen rajalla sijaitsevat kaksi laajaa kalliolouhosta sekä 
Kaukiaisten kylä eteläpuolella on laaja turpeenottoalue. Alueiden sijainti on syrjäinen ja ne ovat metsän suo-
jassa eivätkä ne siten aiheuta merkittävää maisemahaittaa. Toiminnan päätyttyä alueen maisemoinnista tu-
lee siitä huolimatta huolehtia. Näkyvämmän maisemahäiriön aiheuttavat paikoin rinnakkainkin kulkevat 
voimalinjat. 
 
Raumalla ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, mutta Kodisjoen kulttuurimaisemaa esitetään 
maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.  

 
Ympäristöministeriön Maisema-aluetyöryhmän mietinnön II (66/1992) mukaan alueella on kolme edustavaa 
perinnemaisema-aluetta:  

 Huiluvuori (Sammallahdenmäki) 
 Hylkykarin laidunnitty 
 Pinokarin-Päivärannan niityt 

 
Perinnemaisemista on lisäksi maakuntakaavassa mainittu 

 Rauman ladun majan kallioketo 
 Sorkan Arvela 
 Helon laidun 

 
Liitekartat: 

12) Tehdyt maisemaselvitykset  

 
 

2.11. Luontoarvot
 
Raumalla on tehty laajasti asemakaavoihin ja osayleiskaavoihin liittyviä luontoselvityksiä erityisesti 2000-
luvulla. Yleiskaavan strategisessa vaiheessa tehtiin luontoraportti, johon koottiin tehtyjen luontoselvitysten 
tiedot. 
 
Yhteenveto yleiskaava-alueen arvokkaista luontokohteista löytyy Rauman strategisen osan luontoraportista.  
 
Natura 2000-verkoston alueet  

1. Rauman saaristo      FI0200073 5 350ha 
- sisältää Puuvallinkanaali, Puskakari ja Puskakarta ym, Ruskikarta ym. 

2. Rauman diabaasialue      FI0200002 76ha 
- sisältää Rauman ladun majan kallioketo, Orkonmäki, Rannanvuori 

3. Otajärvi        FI0200031 581ha 
4. Salajärven korpi       FI0200191 2ha 

 
 
Suojelualueet S 

5. Rauman eteläinen ulkosaaristo    2 342ha 
6. Hevoskarta-Säikänniemi     14ha 
7. Kalattila       11ha 
8. Sammallahdenmäki     38ha 
9. Ihamo 
10. Pärkänmäki 
11. Kattilavuoren rinnelehto 

 

 
 
Luonnonsuojelualueet SL 

12. Otajärvi   (N= Natura 2000-verkoston alue) 
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13. Omenapuumaa    (N) 
14. Mäentaustan lehto ja Pramin lehdot (N) 
15. Haurukarinklopit   (N) 
16. Kylmä-Santakari    (N) 
17. Laakonmatala 
18. Pinokarin-Päivärannan lehto  (N) 
19. Reksaaren lehdot   (N) 
20. Unajanlahti 
21. Nurmes     (N) 
22. Simasalon diabaasilehto 
23. Kauklaistenjärvi 
24. Saarnijärvi 
25. Orkonmäki 
26. Rannanvuori    (N) 
27. Puuvallinkanaali (tk)    (N) 
28. Annanportaan lehto 
29. Kumaraisten lehto 
30. Rauman diabaasialue   (N) 
31. Puskakari ja Puskakarta    (N) 
32. Ruskikarta    (N) 
33. Voitka 
34. Taipalinenmaa 
35. Ympyriäinenmaa 

 
 
Liitekartat: 

13) Tehdyt luontoselvitykset 

 

Liitteet: 
1. Luontoarvoalueiden kuvaus 

 

 

2.12. Kulttuuriarvot
 

Rauma on hyvin vahvaa kulttuurialuetta aina esihistorialliselta ajalta asti. Erityisesti rautakauden loppupuoli 
(600-1200 jKr) eli merovingi-, viikinki- ja ristiretkiaika ovat olleet loisteliasta aikaa. Vanhan kaupungin ohella 
Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiö on hyväksytty UNESCO:n maailmanperintökohteeksi. 
Seudulla ovat kukoistaneet myös ruukki- ja kartanokulttuurit. Raumalla on myös vahva merenkulun historia. 
 
Kulttuuriympäristöjä on selvitetty keskustaajamassa (Satakunnan Museo 2014) ja taajama-alueen ulkopuo-
lella (Satakunnan Museo 2012).  
 

Kulttuurihistorialliset arvot on jaoteltu maailmanperintökohteisiin, valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja pai-
kallisiin arvoihin.  
 
Maailmanperintökohteet 

 Vanha Rauma  
 Sammallahdenmäki  

 
Valtakunnalliset arvot 
Museoviraston päivittämän ja vuonna 2009 valtioneuvoston vahvistaman Valtakunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö RKY 2009 -inventoinnin mukaan alueella sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti 
arvokkaat alueet: 

 Anttilan ja Voiluodon kylät 
 Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisema 
 Rauman asuinalueet Onnela, Nummi, Asevelikylä, III kaupunginosa 
 Rauman rautatieasemanseutu 
 Rauman seminaari 
 Santakarin pooki 
 Sorkan kylä 
 Unajan kylä 
 Vanha Rauma 

 
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rajauksia on tarkennettu yleiskaavan 
kulttuuriympäristöselvityksessä (Satakunnan Museo 2012). 
 
Maakunnalliset arvot 
Satakunnan maakuntakaavassa on esitetty maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Niitä on yhteen-
sä 92. Maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen lisäksi maakuntakaavassa on esitetty maakunnal-
lisesti arvokkaat rakennukset.  
 
Paikalliset arvot 
Paikallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä on selvitetty keskustaajamassa (Satakunnan Museo 2014) ja 
taajama-alueen ulkopuolella (Satakunnan Museo 2012).  
Rakennusinventointeja on tehty kaavoitustarpeen mukaan asemakaava- ja osayleiskaava-alueilla.  
 
Yleiskaavatyön yhteydessä, tehtyjen selvitysten pohjalta, arvioitiin myös ne alueet joissa on selvitystarve. 
 
Kiinteät muinaisjäännökset 
Alue on erittäin vanhaa kulttuuriseutua ja alueella sijaitsee runsaasti muinaisjäännöksiä. Merkittävimpiä 
niistä ovat UNESCO:n maailmanperintökohteet Sammallahdenmäki sekä Vanha Rauma.  
Arkeologisia selvityksiä on tehty kaavoitustarpeen mukaan asemakaava- ja osayleiskaava-alueilla. Yleiskaa-
vatyön yhteydessä, tehtyjen selvitysten pohjalta, arvioitiin myös ne alueet joissa on selvitystarve (Strategi-
nen yleiskaava visio 2025 –alueen arkeologisen inventointitarpeen selvitys, Satakunnan Museo 2012). Selvi-
tyksen mukaan selkeä inventointitarve koskee seuraavia alueita: 
- kyläalueet (Raumalla, Lapissa ja Kodisjoella) 
- uudet asuinalueet (Raumalla ja Lapissa) 
- maailmansotien aikaiset linnoitusrakenteet (Rauman kaupunkialueella) 
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- saaristo (ellei Metsähallitus inventoi) 
 

Listaus museoviraston muinaisjäännösrekisteristä 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_default.aspx 
 
Liitekartat: 

14) Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet 
15) Tehdyt rakennusinventoinnit ja kulttuuriympäristöselvitykset 
16) Tehdyt arkeologiset selvitykset  

 
 

 

2.13. Matkailu, kulttuuri ja vapaa-ajan palvelut
 
Rauma on kulttuurikaupunki, jota ilmentävät useat museot, rikas historia ja monet tapahtumat. Rauma on 
kahden UNESCOn maailmanperintökohteen kaupunki. Vanha Rauma on maailmanperintökohde, jota tullaan 
ihailemaan eri puolilta maailmaa. Vanhan puutalokaupungin tunnelma on lumoava. Toinen Rauman maail-
manperintökohteista, Sammallahden pronssikautinen hautaröykkiöalue, on Suomen ensimmäinen arkeolo-
ginen kohde UNESCOn maailmanperintölistalla.  
 
Raumalla on melko kattavat matkailu- vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut, joita voidaan kuitenkin edelleen kehit-
tää. 
 
 

2.14. Kunnallistekniset verkostot
 
Vesijohto- ja jätevesiverkosto ovat hyvin saavutettavissa Rauman yleiskaava-alueella. Vesijohto- ja jätevesi-
linjat noudattelevat pääasiassa olemassa olevia tielinjauksia ja johtavat säteittäisesti kaupunkikeskustasta 
kohti Lapin ja Kodisjoen taajamia sekä ympäröiviin kyliin.  
 
Rauman kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys valmistui elokuussa 2010. Kehittämissuun-
nitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Sen tavoitteena on selvittää kaupungin vesihuollon nykytila, 
kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on kytkeytyä riittä-
vällä laajuudella maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se osaltaan hyödyntäisi ja täy-
dentäisi. 
 
Rauman kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on otettu huomioon Rauman seudun alueellinen 
vesihuollon kehittämissuunnitelma, joka valmistui toukokuussa 2009. 
 
Rauman alueella on useita Fingrid Oyj:n, Satavakka Oy: ja Rauman Energia Oy:n voimajohtoja. Lähtökohtai-
sesti yleiskaavan täytyy mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävien voimansiirtoyhteyksien toteuttaminen. 
Esimerkiksi Olkiluoto 4 ydinvoimalaitosyksikköhankkeen vaatimat vahvistukset kantaverkossa on otettava 
huomioon yleiskaavassa. 
 
 

Liitekartat: 
17) Merkittävimmät vesihuollon verkostot ja voimalinjat 

 
 

2.15. Vaaralliset aineet ja melu
 
Yleiskaavatyön yhteydessä tehtiin suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua 
varten (Gaia Consulting Oy 2011). Selvityksessä kuvattiin teollisuuslaitosten sekä vaarallisten aineiden kulje-
tusten aiheuttamat suuronnettomuusvaarat sekä suosituksia jatkotoimista. Lisäksi selvitettiin keskusta-
alueella vaarallisten kemikaalien kuljetusten varautumistoimenpiteitä (Gaia Consulting Oy 2011). 
 
Kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien tuotantolaitosten onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaa-
voituksessa on tarkentunut Seveso III direktiivin korvatessa Seveso II direktiivin. Kaavoituksessa on huomioi-
tava, että riskille alttiita toimintoja (esim. päiväkodit, koulut, hoitolaitokset, sairaalat, asuinalueet ja vilkkaat 
liikenneväylät sekä luonnon kannalta erityisen herkät tai tärkeät alueet) sijoiteta liian lähelle (konsultointi-
vyöhykkeet) vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja. 
 
Raumalla on kahdeksan Direktiivin 96/82/EY mukaista laitosta ja konsultointivyöhykkeen laajuus vaihtelee 
0.5km - 1.5km. 
 
Baltic Tank Oy Rauma    1,5 
CT-Logistics Oy Rauma    1 
Euroports Rauma Oy Rauma   1,5 
Forchem Oy Rauma    1 
Metsä Fibre Oy Rauma    1,5 
Oras Oy Rauma    0,5 
Rauma Terminal Services Oy Rauma  1,5 
UPM-Kymmene Oyj Rauma   1 
 
Melua aiheuttavat pääasiassa merkittävät teollisuuslaitokset sekä liikenne. Meluselvityksiä on tehty asema-
kaavoituksen ja osayleiskaavoituksen yhteydessä useille eri alueille. Myös suurimpiin teollisuuslaitoksiin se-
kä satamaan liittyen on tehty meluselvityksiä. Yleiskaavatyön yhteydessä selvitettiin sataman, satamaliiken-
teen ja teollisuuden läheisyyteen sijoittuvien alueiden melusuojaustarvetta.  
 
Olikuodon ydinvoimalan suojavyöhyke on 5 km. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä säteily-
turvakeskuksen (STUK) ydinvoimalaitosohjeessa (YVL 1.10) todetaan ydinvoimalaitoksen suojavyöhykkeestä. 
 
Liitekartat 

18) Merkittävimmät vaarallisten aineiden kuljetusreitit Rauman keskustassa 
19) Konsultointivyöhykkeet Raumalla 
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2.16. Maankäytön rajoitukset
 

Maankäyttöä rajoittavat maaperän ongelmat, rakentamiskelvoton maaperä, esim. perustamisolosuhteiltaan 
heikko tai merkittäviä kustannuksia aiheuttava maaperä, aikaisempi maankäyttö ja sen aiheuttamat rasit-
teet esim. pilaantunut maaperä. Raumalla on pilaantunutta maaperää eri puolilla kaupunkirakennetta ja sel-
vityksiä sekä maaperän puhdistamista on tehty kaavoituksen tai rakentamisen yhteydessä.  
 
Maaperän hyödyntäminen, kallion louhinta ja turpeen otto, on sijoittunut pääasiassa etäälle muusta yhdys-
kuntarakenteesta. 
 
Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueet ovat valtakunnallisesti merkittäviä tulvariskialueita. 
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tulvariskien hallintasuunnitelman Tu-
run, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Suunnitelmassa esitetään alu-
eelle asetetut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi 
 
Liitekartat: 

20) Merkittävä tulvariskialue 

 
 

2.17. Tuulivoima ja aurinkovoima
 
Raumalla on tuulivoimaa on tutkittu teollisuusalueella meren tuntumassa sekä koillisella teollisuusalueella, 
mutta hankkeet eivät ole toteutuneet.  Merkittävä tuulivoiman rakentamisen Raumalle ei kokonaisarvioin-
tiin perustuen näytä nykyedellytyksin realistiselta. 
 
Satakuntaliitto selvitti vuonna 2011 mannertuulialueita Satakunnassa. Selvityksessä löytyi Raumalta, aivan 
Eurajoen rajalta yksi mahdollinen tuulivoima-alue, joka oli mukana Satakunnan vaihemaakunta-kaavan 1 
luonnoksessa. Tarkemman tarkastelun ja lausuntojen perusteella alue kuitenkin jätettiin pois vaihemaakun-
takaavasta, sillä alueen maisemalliset vaikutukset mm. Sammallahdenmäen maailmanperintöalueelle olisi-
vat olleet merkittävät. 
 
Aurinkovoimaan soveltuvia alueita tutkitaan ja pyritään löytämään alueita, jotka eivät sovellu muuhun 
maankäyttöön. 
 

2.18. Yhteenveto
 

Liitekartat: 
21) Kaupungin maanomistus 

 

2.19. Selvitykset ja lähteet
 

Strategisessa vaiheessa tehtiin useita selvityksiä ja ne palvelevat edelleen kaavaluonnoksen valmistelussa. 
Yleiskaavaluonnoksen pohjaksi laadittiin vielä erilaisia selvityksiä ja selvitysten tarkennuksia, jotka liittyivät 
erityisesti satamalaajennuksen liikenneratkaisuihin, mutta myös viher- ja virkistysyhteyksiin ja kulttuuriym-
päristöön. 
 
 
Strategisen vaiheen selvitykset 

1. Rauman satama 2030. Selvitys laajennusmahdollisuuksista 2007 –selvityksen päivitys 
2010. Pöyry Infra Oy. 

2. Rauman sataman laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Insinööritoi-
misto Ecobio Oy. 7.1.2009. 

3. Rauman sataman laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys. 
Insinööritoimisto Ecobio Oy. 11.11.2009. 

4. Häyrynen, M & Lähteenmäki, 2009, Selkämeren rannikon matkailutiehanke. 

5. Maisemaselvitys, Eriksson Arkkitehdit Oy, 9.6.2010 

6. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. AIRIX Ympäristö Oy, 31.08.2010. 

7. Kaupunkikuvatarkastelu, Eriksson Arkkitehdit Oy, 27.8.2010 

8. Väestöselvitys, UnitedLog Oy, 10/2010  

9. Palvelurakenneselvitys, UnitedLog Oy, 10/2010 

10. Luontoselvitysten yhteenveto, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 19.8.2010, päivitys 
8.11.2010 

11. Liikenneselvitys Työraportti liikennejärjestelmän nykytilasta, A-insinöörit Suunnittelu 
Oy, 2011 

12. Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta. Loppuraportti. Gaia 
Consulting Oy, 18.12.2010. 

13. Suuronnettomuuksien turvallisuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten. 
Loppuraportti Gaia Consulting Oy,  21.1.2011. 

14. Kuntataloudellinen selvitys rakennemalleissa esitettyjen kehitettävien asuinalueiden 
näkökulmasta, Eriksson Arkkitehdit Oy, 3.2.2011. 

15. Rauman yleiskaava, kaupallinen selvitys, UnitedLog Oy ja Tuomas Santasalo Oy 
17.2.2011. 

16. Rata- ja ratapihaselvitys. Rauman sataman laajennus 2030 –Liikenteellinen tarkastelu. 
VR-Track Oy Suunnittelu ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 19.5.2011. 

17. Maanpään satama –selvitys satamavaihtoehdoista. Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy 
12.9.2011 ja 26.10.2011. 

18. Kuntataloustarkastelu. Yhdyskuntarakenteen tiivistymisen ja hajautumisen vaikutuk-
set sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kustannuksiin. Rauman kaupunki, Eriksson 
Arkkitehdit Oy ja  A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 24.11.2011. 

19. Turvallisuuden kustannukset maankäytön suunnittelussa –selvitys. Gaia Consulting 
Oy, 01/2012 
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20. Rauman yleiskaavan strateginen osa. Rakennemallien ve1–3 kustannusvertailu. 
Luonnos. Rauman kaupunki, Eriksson Arkkitehdit Oy ja  A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 
31.1.2012. 

21. Arvio teollisuuden aiheuttamasta melusta. Ramboll Oy 11.1.2012 

 

Juridisen vaiheen selvitykset 

22. Strateginen yleiskaava visio 2025 – alueen arkeologisen inventointitarpeen selvitys. 
Satakunnan Museo, Tiina Vasko 2012 

23. Rauman yleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys. Satakunnan Museo, Olli Joukio 
2012 

24. Rauman keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys. Satakunnan Museo, Pekka Piipa-
rinen 2014. 

25. Rakennusinventointitilanne Raumalla Asemakaavoitetun kaupunkialueen ulkopuolel-
la. Satakunnan Museo, Olli Joukio 2014 

26. Rauman keskusta-alueen viherverkoston kehittämissuunnitelma. WSP Finland Oy. 
2013 

27. Rauman sataman Järviluodon laajennus, rautatieliikenteellinen selvitys. VR Track. 
2014 

28. Rauman satamalaajennuksen tieyhteystarkastelut. A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2016. 

29. Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 
vuosille 2016 2021. Varsinais-Suomen ELY-keskus (2015-12) 

30. Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011-
2015. WSP Finland Oy 2016 
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3 TAVOITTEET
 
Yleiskaavan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen säilyttäminen tiiviinä ja samalla riittävä varautuminen teol-
lisuuden, kaupan ja elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on tarjota viihtyisä elinympäristö 
ja monipuoliset palvelut kaikille kuntalaisille, matkailijoita unohtamatta. 

 

3.1. Väestö
 
Yleiskaavan tavoitteena on maltillinen väestökasvu. 
 
Tilastokeskuksen loppuvuonna 2015 julkaiseman uuden väestöennusteen (TK2015) mukaan Rauman väkilu-
ku kasvaa noin 5 promillen vuosivauhtia eli noin 20 henkilöllä vuodessa, vuoteen 2030 asti. Väestömäärä siis 
pysyy hyvin vakaana. Yleiskaavan tavoitevuonna 2025 Raumalla on ennusteen mukaan 40 192 asukasta.  
 
Yleiskaavatyön alusta asti väestötavoite on ollut lievästi kasvava. Yleiskaava perustuu siis realistiselle väestö-
tavoitteelle. Mahdolliset muutokset väestökehityksessä on tarkoitus huomioida maankäytössä varaamalla 
reservialueita. 
 

 
 

 

Väestön ikärakenne vaikuttaa myös maankäyttöön paitsi uudenlaisen palvelutarpeen ja palveluiden sijoit-
tumisen myös asumisratkaisujen kautta. Yli 65-vuotiaiden osuus Rauman väestöstä on vuonna 2025 noin 
27%, kun se oli vuonna 2015 noin 23%. 
 
Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa väestörakenteen muutoksen edellyttämien uusien ja uudenlaisten 
palveluiden sijoittuminen. Asumisen mitoituksessa on otettu huomioon väestön ikääntyminen mm. asunto-
kuntien koon ja määrän muutoksissa. Asuntokunnan koko pienenee ja asuntokuntien määrä lisääntyy ikäih-
misten lisäksi muissakin ikäluokissa.   
 
Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa väestön sijoittuminen erityisesti tarvittavien palveluiden läheisyy-
teen. 

3.2. Asumisen tuleva mitoitus
 
Asumisessa tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja olemassa olevan rakenteen entistä tehok-
kaampi käyttö. Väestömitoituksen perustavoitteena on säilyttää väestön suhde asemakaava-alueen ja ase-
makaavoittamattomien alueiden välillä siten, että väestöstä 80% asuu asemakaavoitetulla alueella. Mitoi-
tuksen tavoitevuosi on 2025.  
 
      asemakaava-alue asemakaavoittamaton alue 

MITOITUKSEN TAVOITTEENA SUHDE  noin 80%   -  20% 
 
Mitoitus perustuu arvioihin nykyisestä ja tulevasta väestökehityksestä, asumisväljyyden kasvusta sekä erityi-
sesti asuntokunnan koossa tapahtuneista muutoksista: 

 Väestömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa maltillisesti 
 Asumisväljyys kasvaa 
 Asuntokunnan koko pienenee 

 
Tarvittava uusi asuntoneliömäärä on muutettu helpommin käsiteltävään muotoon: 

Asuinpinta-alan lisätarve 2009 – 2025: 217 678 huoneistoneliömetriä 
Huoneistopinta-ala /asukasluku on vuonna 2025 noin 50m2 

> Tarvitaan uusia asuntoja yhteensä noin 4 500 asukkaalle 
 
Asemakaava-alueella, noin 5 km etäisyydellä keskustasta, tarvitaan uusia asuntoja noin 4 000 asukkaalle, 
josta puolet osoitetaan kaupunkimaisille alueille ja puolet pientaloalueille. Lisäksi on syytä varata reservialu-
eita, mikäli esimerkiksi jokin alue ei toteudu tai väestökehityksessä tapahtuu joku ennustamaton muutos. 
 
Asemakaava-alueen ulkopuolella tavoitteena on varata noin 165 uutta rakennuspaikkaa, mikä tarkoittaa 
noin 400-500 uutta asukasta. Tämä perustuu paitsi mitoitusperiaatteeseen 80%-20%, myös vuosittaiseen 
poistumaan. Lisäksi on tarpeen varata reserviä kylien välille, jotta painopistettä voidaan säätää tarkemmilla 
kaavoilla. 
 
> Asemakaava-alueella kaupunkimaisille alueille asuinpinta-alaa 2 000 uudelle asukkaalle 
> Asemakaava-alueella pientaloalueille asuinpinta-alaa 2 000 uudelle asukkaalle 
> Asemakaava-alueen ulkopuolelle 165 uutta rakennuspaikkaa. 
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Tavoitteena on sijoittaa uutta asumista eri puolille keskustaajamaa ja etenkin lähelle merta, mutta kuitenkin 
siten, että vapaasti käytettävän rannan määrä ei vähene. Tarkoituksena on kehittää uusia merellisiä asuin-
alueita sekä toisaalta urbaania asumista. Tavoitteena on myös luonnonläheisyys sekä kyläasumisen kehittä-
minen. Uusia tiiviitä kaupunkimaisia alueita sijoitetaan lähemmäs keskustaa, kun taas uudet omakotialueet 
sijoittuvat keskustan reuna-alueille. Uutta asumista sijoittuu myös Lapin keskustaan sekä kyläalueille. 
 
Asumiselle varattavien alueiden laajuus vaihtelee ja se sisältää alueesta riippuen myös viheralueita, liiken-
nealueita sekä muuta asumistoimintoihin liittyviä maankäyttötarpeita. 
 
Tavoitteena on turvata esitetyille uusille asuinalueille toimiva ja varma vesihuolto. 
 
 

3.3. Kaupan tuleva mitoitus
 
Tavoitteena on tarjota sekä raumalaisille, Rauman seutulaisille että matkailijoille monipuoliset ja houkutte-
levat kaupalliset palvelut. Kaupallisten palveluiden tulee olla sekä saatavilla että saavutettavissa, joten pal-
veluiden sijoittumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
 
Kaupan mitoitus perustuu kaupallisiin selvityksiin. Selvityksiä tehtiin sekä yleiskaavatyötä varten että eri 
kaavahankkeiden yhteydessä. Päivitetty yhdistelmä vuosien 2011-2015 kaupallisista selvityksistä valmistuu 
toukokuussa 2016.  
 
Yleiskaavassa varaudutaan liiketilan lisätarpeen enimmäistarpeeseen. Enimmäistarve kuvaa pinta-alan lisä-
tarvetta, jossa koko ostovoiman kasvu on suunnattu uusiin neliöihin. Yleiskaavassa on liiketilan lisätarpeen 
mitoituksessa tavoitevuotena 2035, jotta liiketilan kysyntään voidaan varautua riittävästi. Lisäksi mitoituspe-
rusteena on ostovoiman perinteinen kasvuennuste. Yleiskaavan aikajänne on niin pitkä, että kaavan suosi-
tellaan mahdollistavan lasketun enimmäismäärän liiketilaa. Näin ollen yrityksille löytyy vaihtoehtoisia sijain-
tipaikkoja. Suurissa liiketilahankkeissa tulee asemakaavan yhteydessä tarkemmin tutkia kaupalliset vaikutuk-
set. Liiketilan määrää ja jakautumista määritellään tarkemmin osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa. 
 
Kaupallisen selvityksen mukaan: 

Raumalla tarvitaan lisää liiketilaa vuoteen 2035 mennessä yhteensä noin 57 000 k-m2  
 

Liiketilatarpeesta suuntautuu keskusta-alueelle noin 30.000 k-m2. Tarve koostuu suurelta osin kes-
kustahakuisen erikoiskaupan tarpeesta. Lisäksi keskustaan kohdistuu tarvetta päivittäistavarakaupan 
tiloille, ravintoloille, kaupallisille palveluille sekä jonkin verran tilaa vaativan kaupan tarvetta. 

 
Keskustan ulkopuolisille alueille suuntautuu liiketilatarvetta noin 27 000 k-m2. Tämä koostuu pääosin 
tilaa vaativan kaupan tarpeesta. Lisäksi keskustojen ulkopuolelle suuntautuu pienessä määrin muun 
erikoiskaupan tarvetta, joka toteutuu sekä laajan tavaravalikoiman myymälöissä että esimerkiksi hy-
permarkettien etumyymälöissä. Keskustahakuisia erikoiskauppoja ei alueille tule laajamittaisesti 
suunnitella. Keskustan ulkopuolisten alueiden tarve kohdistetaan pääosin nykyisille tilaa vaativan 
kaupan alueille ja niiden laajennuksille eli vt 8:n ja vt 12:n risteysalueelle ja Papinhakaan. Muut kehi-
tettävät kaupan alueet ovat mitoitukseltaan pieniä. 

 

Päivittäistavarakaupan tarve kaupungissa vuoteen 2035 mennessä on yhteensä enimmillään noin 6 
800 k-m2, josta suurin osa kohdistuu keskustaan. 
 

 

3.4. Sataman tuleva mitoitus
 
Yleiskaavan tavoitteena oleva satamaratkaisu perustuu Rauman kaupunginvaltuuston päätökseen 18.6.2012 
85§: 

 kaikkien selvitettyjen vaihtoehtojen – Saukot, Ruuhiluoto, Järviluoto ja Hansklopp – to-
teuttaminen on selvityksessä käytettävissä olleiden tietojen perusteella mahdollista 

 kaikkien näiden kustannukset ovat vaiheittainkin toteutettuina erittäin merkittäviä, jo-
ten ensisijaisesti tulee eri toimenpitein pyrkiä kasvattamaan nykyisen sataman ml Ul-
ko-Petäjäs, kapasiteettia ja tehokkuutta. Tästä tulee tehdä kehittämissuunnitelma, 
jonka osana tulee arvioida liikennemäärän kasvun vaikutuksia muuhun kaupunkira-
kenteeseen 

 Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalin-
jaukseen. 
 

 
Satamalaajennusalueen liikenneyhteyksiä ja perustusolosuhteita on selvitetty periaatepäätöksen pohjalta 
yleiskaavatyön yhteydessä.  
 
Satama 2030 visiossa tavoitteena on varautuminen n. 100 ha satama-laajennukseen.  
 
 

3.5. Liikenneverkon tulevat hankkeet ja tarpeet
 
 
Maakunnan tasolla liikenneverkkoa ja sen yhteyksiä sekä haasteita on käsitelty Satakunnan liikennejärjes-
telmäsuunnitelmassa, Satakuntaliitto 2015. 
 
Rauman tavoitteena liikenneverkon kehittämisen suhteen on turvata niin kuntalaisten kuin teollisuudenkin 
liikkuminen. Sataman ja muiden teollisuusalueiden sijaitessa verrattain lähellä keskustaa, raskas- ja henkilö-
liikenne kulkee osittain samoilla väylillä. Tämä aiheuttaa haasteita kehäväylien kapasiteetin riittävyydelle 
erityisesti muutamilla risteysalueilla. Raskaalle liikenteelle luodaankin edellytykset sujuvasti kiertää keskusta 
ja käyttää liikkumiseensa ulompia kehäteitä liittyen nopeasti valtateille. Raskaan liikenteen lisäksi myös ra-
tayhteys risteää niin ajoneuvoliikenteen, kuin kevyen liikenteen kanssa tasossa. Tämäkin kohtaaminen pyri-
tään toteuttamaan mahdollisimman sujuvasti. Rauman keskustaa ympäröivät tehokkaat sisäkehäväylät hen-
kilöautoliikenteelle, joiden käyttöä pyritään tehostamaan. Ydinkeskustan kauppa- ja hidaskaduilla tapahtu-
vaa turhaa läpiajoliikennettä ohjataan nopeille ja sujuville kehäväylille. Näin keskusta rauhoittuu ja muuttuu 
viihtyisämmäksi tarjoten paremmat mahdollisuudet kävelylle ja pyöräilylle. Kun keskusta on viihtyisä ja hou-
kuttaa myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä, siellä viihdytään pidempään ja käydään useammin. Toisaalta kehä-
väylillä pyritään suosimaan autoilijoita pitämällä väylät nopeina ja välttämään turhia pysähdyksiä ja kohtaa-
misia kevyen liikenteen kanssa. 
 
Raumalla tärkeimpiä kehittämiskokonaisuuksia ovat: 
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Teollisuuden (teollisuuspuisto+metsäteollisuus+satama) kuljetusten edellyttämät varaukset kaupunkiraken-
teessa ja liikennejärjestelmässä 

 Tavaraliikenteelle tärkeiden liittymien toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen 
 Ratapihatoimintojen kehittäminen (ratapihavaraukset) ja Lakarin teollisuusalueen pistoraide 
 Sataman laajenemisvaraukset ja niiden edellyttämät rata- ja tieyhteydet 
 Kuljetuksia ja työmatkaliikennettä palveleva uusi tieyhteys Raumalta Olkiluotoon. 

 
Kaupunkirakenteen ja liikenneturvallisuuden edellyttämät järjestelyt: 

 Kaupunkiseudun runkoyhteyksien (vt8 ja vt12) turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen 
 Kehätiejärjestelmän puuttuvien osien toteutus maankäytön kehityksen mukaisesti (Kaakkoisväylä, 

eritasoliittymävaraukset) 
 Uusi tieyhteys Olkiluotoon (työpaikkaliikenne + maankäyttö) 

 
Elinkeinoelämän kannalta tärkeitä varauksia ovat valtatien 8 ja Pohjoiskehän eritasoliittymä (Luostarinkylän 
eritasoliittymä) sekä Pohjoiskehältä Olkiluotoon osoitettu uusi tieyhteys. Muita elinkeinoelämälle hyödyllisiä 
liikennejärjestelyvarauksia ovat Lakarin teollisuusalueen pistoraide, ratapihavaraukset sekä pääteiden eri-
tasoliittymävaraukset. 
 
Kaupunkirakenteen edellyttämiä varauksia ovat kehätiejärjestelmään kuuluva Kaakkoisväylä sekä Pohjoiske-
hältä Olkiluotoon johtava uusi tieyhteys. Liittymäjärjestelyistä merkittävämpiä ovat em. valtatien 8 ja Poh-
joiskehän eritasoliittymä sekä eritasoliittymävaraukset Varasvuoren liittymässä (valtatien 12 ja Koillisväylän 
liittymä), Kaakkoisväylän ja Huittistentien liittymässä ja Unajassa valtatien 8 liittymässä.  
 
Satama-alueen laajentamissuunnitelmat lisäävät satamakapasiteettia ja tuovat samalla lisäpaineita ratapi-
hakapasiteetin lisäämiseen, kun kaikki satamaliikenne johdetaan nykyistä ratalinjausta pitkin. Nykyisen rata-
pihan kapasiteetin lisääminen on tehtyjen selvitysten perusteella hyvin vaikeaa ja kallista. Ratkaisuna on esi-
tetty ratapihan rakentamista uudelle sataman laajenemisalueelle.  
 
Tulevaan satamalaajennukseen tulee varautua myös uusilla katu- ja tieyhteyksillä. Satamalaajennusalueelle 
Järviluotoon tulee löytää ratkaisu, joka mahdollistaa satamaliikenteen kasvun jopa 2,5 -kertaiseksi. 
 
 
 

3.6. Muut verkostot
 

Tavoitteena on turvata esitetyille uusille alueille toimiva ja varma vesihuolto. 
 
Tavoitteena on mahdollistaa sähköverkon kehittäminen ja yhteensovittaminen muiden verkostojen ja toi-
mintojen kanssa. 
 

 

 

 

3.7. Joukkoliikenteen visiot
 
Tavoitteena on Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti: 
Joukkoliikennekaupungin kehittäminen 
 Paikallisliikenteen uusi järjestämistapa (30 min. kiertoajan ruusukkeet), lippu- ja taksajärjestelmä sekä 

ajantasaisen ja mobiilin joukkoliikenneinformaation kehittäminen 
 Asemien ja joukkoliikennepysäkkien laatutason parantaminen ml. Kanaalin länsirannalle sijoittuva uusi 

linja-autoasema 
 Palveluliikennejärjestelmä 5 km säteellä keskustasta sekä koulu- ja työmatkoja palveleva seutuliikenne 

(suhde asumisen mitoitukseen ja kyläalueiden kaavoitukseen) 
 
Tavoitteena on yleiskaavalla tukea joukkoliikennettä ja siihen tukeutuvia ratkaisuja mm. uusien asuin- ja 
työpaikka-alueiden sijoittumisella ja mitoituksella. 
 
Paikallisliikenne palvelee erityisesti asutuksen painopistealueita ruusukemaisesti siten, että yksi kierros kes-
tää enintään 30 minuuttia. Lisäksi tarkoituksena on muodostaa yksi kehälinja paikallisliikenteen tarpeisiin. 
Seutuliikenne palvelee koulukuljetusreitteinä ja palveluliikennejärjestelmää kehitetään 5 km etäisyydellä 
Rauman ydinkeskustasta. Haja-asutusalueella on laajoja alueita, joilla toimivan joukkoliikenteen rajana pi-
detty 20 asukasta/ha ei täyty, vaan tarvittavat julkiset liikennepalvelut on tehokkainta hoitaa muilla keinoin. 
 
Liitekartat: 

22) Joukkoliikenteen tavoitevisio 

 

3.8. Kevyenliikenteen laatukäytävät
 
Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, kuten eri ilmansuunnissa sijaitsevia asutuksen painopistealueita palve-
levat laatukäytävät yhdistettynä toimivaan joukkoliikenteeseen, kannustavat raumalaisia ympäristöystävälli-
sempään liikkumiseen. Rauman nykyinen pyörätieverkosto on kattava: pyörällä pääsee lähes kaikkialle kau-
pungissa. Tavoitteena pyöräilyn laatukäytävien kehittämisessä onkin parantaa nykyisten tärkeimpien ja suo-
situimpien työmatka- ja koulureittien laatutasoa niin pyöräilyn nopeuden, sujuvuuden, mukavuuden, turval-
lisuuden ja kunnossapidon kannalta. Hitaita ja turvattomia risteysalueita on tavoitteena parantaa pyöräilijöi-
tä ja kävelijöitä suosiviksi: näin pyöräilyn helppous ja mukavuus verrattuna autoiluun kasvaa ja yhä useampi 
valitsee pyöräilyn tai kävelyn päivittäiseksi kulkutavakseen sopivan mittaisilla matkoilla. Vilkkaimmilla pyö-
räilyreiteillä pyöräilylle varattua tilaa pyritään kasvattamaan ja tarvittaessa erottelemaan pyöräily jalanku-
lusta, jotta pyörällä tai jalan liikkuminen olisi entistä sujuvampaa ja turvallisempaa. Reitistöllä esiintyviä laa-
tuvaihteluja ja epäjatkuvuuskohtia pyritään myös poistamaan.  
 
Tavoitteena on Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti: 

 kaupunkialueen pyöräilyn pääreittien laatutason parantaminen 
 kyläkoulujen ja -palvelukohteiden lähialueen jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ja liikenneturvallisuus 
 seudulliset yhteydet Raumalta Eurajoelle, Lappiin ja kyläalueille 
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Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, kuten eri ilmansuunnissa sijaitsevia asutuksen painopistealueita palve-
levat laatukäytävät yhdistettynä toimivaan joukkoliikenteeseen, kannustavat raumalaisia ympäristöystävälli-
sempään liikkumiseen.  
 
Yleiskaavassa tavoitteena on edistää merkittävimpien kevyenliikenteen laatukäytävien toteutusta ja sijoittaa 
uudet toiminnot siten, että ne tukevat laatukäytäviä ja nykyistä verkostoa. 
 
Liitekartat: 

23) Kevyen liikenteen tavoitevisio 

 

3.9. Teollisuuden tuleva mitoitus
 
Yleiskaavassa teollisuuden maankäytön tavoitteet ovat seuraavat: 
- aktiivinen kaupunki työllistää ja kehittyy: kaavareservin kasvattaminen 
- toimialojen monipuolisuus: alueet ja tontit eri tyyppisille toiminnoille 
- suuret ja pienet toimijat: eri kokoisia tontteja 
- pitkäkestoiset ja nopeat toimijat: laajenemisvarat, siirtyminen, tilapäisyys 
- houkuttelevuus, hyvät logistiset yhteydet: tonttien keskittäminen 
 
Yleiskaavan 2025 teollisuusalueiden mitoitus perustuu tarkasteluun, joka ulottuu 2030 – 50 asti: 
 - Teollisuus, varastointi, logistiikka: Koillinen teollisuusalue n. 600 000 km2  
 - Pienteollisuus: Susivuori, Tiilivuori n. 100 000 km2 

 
 

3.10. Virkistysalueiden, liikunnan ja virkistyksen ja reittien tuleva mitoitus
 
Virkistyksen ja reittien mitoitus kytkeytyy kiinteästi kevyenliikenteen reitistöihin. Tavoitteena on riittävän 
laajat viher- ja virkistyskokonaisuudet, hyvät yhteydet niiden välillä sekä hyvä saavutettavuus eri puolilla 
kuntaa. 
 
Rauman kaupungin viher- ja virkistysverkkoa on selvitetty yleiskaavatyön yhteydessä: Rauman keskusta-
alueiden viherverkoston kehittämissuunnitelma, WSP Finland Oy 2013. 
 
Raumalla on osoitettu eri kaava-vaiheissa riittävästi ja kattavasti viheralueita koko keskustan alueella. Rau-
man asemakaava-alueella on asemakaavoissa osoitettuja viher- ja suojaviheralueita yhteensä 868ha, mikä 
on noin 230m2/asukas. Viheralueiden määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta ja niiden määrään ja verkos-
tolliseen sijaintiin on kiinnitettävä suunnittelutyössä erityistä huomiota. 
 
Viherverkoston tärkeä osa-alue on sujuva ja laadukas ulkoilureittien ja puistokäytävien verkosto. Kehittämis-
suunnitelman yhteydessä käytiin läpi myös reittiverkoston osalta tärkeimmät kehittämisajatukset, jotka on 
esitetty liitekartassa. Työn aikana pohdittiin meren rannan suuntaisen yhteyden järjestämistä keskusta-
alueelle, jonka toteuttaminen, nykyisestä satamasta, teollisuudesta ja asutuksesta johtuen on vaikeaa. Siksi 
yhteydet sisämaasta meren rannalle mm. Vaikkusten niemelle, Fåfängan ja Petäjäksen rantaan ja Maanpää-
hän ovat erityisen tärkeitä. 

 
Liitekartta 

24) Viherverkoston erityisesti kehitettävät viheraluekokonaisuudet 

 

3.11. Yksityiskohtaideat –merellisen asumisen alueet
 
Rakennemallien perusteella löytyneitä mahdollisia uusia asuinalueita tutkittiin tarkemmin. Tavoitteena oli 
löytää uusia merellisiä asuinratkaisuja. Tutkittaviksi alueiksi valikoituivat Komppi eli Telakkaranta, Vanha-
Lahti ja Kappelinsalmi. Kaikissa näissä merellisyys ja vesiaihe ovat olleet tärkeä osa suunnitteluratkaisua. 
 
Telakkaranta on urbaani merellinen alue, jossa on veneilypalveluiden lisäksi tiivistä kaupunkimaista asumista. 
Vanha-Lahti taas tarjoaa pientaloasutusta kanavan rannalla. Kappelinsalmen ratkaisu olisi väljempää, mutta 
kuitenkin kaupunkimaista asumista. 
 
Kohdesuunnitelmien toteuttamismahdollisuuksia selvitettiin mm. rakennettavuusselvityksillä, joissa alusta-
vasti myös arvioitiin alueen rakentumismahdollisuuksia sekä kustannustasoa. 
 
Alustavien yleiskaavatasoisten selvitysten perusteella kaikki alueet on mahdollista toteuttaa. Toteuttamis-
kustannuksiin vaikuttavat monet asiat, jotka tulevat ratkaistavaksi tarkemmassa suunnittelussa.  

 
 

Liitteet:  
Liite 7: Yleiskaavallinen arviointi rakennettavuudesta ja toteutuskelpoisuudesta 
 

 
Liitekartat 

25) Telakkaranta havainnekuva  
26) Vanha-Lahti havainnekuva 

 

3.12. Matkailu
 

Yleiskaavan tavoitteena on luoda mahdollisuuksia matkailun erilaisille hankkeille sekä yhdistää erilaisia koho-
kohtia houkutteleviksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on yhdistää viher- ja virkistysreittien kokonaisuus mat-
kailun tavoitteiden kanssa.  

Konkreettisia tavoitteita ovat mm.: 
 Maailmanperintökohteiden välisen yhteyden kehittäminen – kahden maailmanperintökohteen muo-

dostama elämyskokemus 
 Keskustan ja Fåfängan välisen yhteyden parantaminen – mielenkiintoinen reitti meren rantaan 
 Kanalin rannan kehittäminen matkailu- ja virkistyskohteena ja osana reittejä. 
 Reittien ja yhteyksien esilletuominen osana matkailukokonaisuutta 
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3.13. Yhteenveto
 

Yleiskaavatyön strategisen vaiheen aluksi laaditut rakennemallivaihtoehdot (VE1- VE3) toivat esille erilaisia 
mahdollisuuksia, joista tavoitteena oli muodostaa yksi visio. Visio kertoo, millä tavalla kaupunkia tullaan ke-
hittämään seuraavat vuosikymmenet ja sen avulla voidaan mm. kohdistaa elinkeinoelämän ja yhdyskunta-
suunnittelun toimet yhteisesti valittuihin tavoitteisiin.  
 
Laadittujen selvitysten ja osallisprosessin avulla visiotyön keskeisiksi tavoitteiksi muodostuivat: 

1. Tuleva asumisen lisärakentamisen pääasiallinen mitoitus kuntatalouden kannalta pitää ohjata enin-
tään 5km säteelle keskustasta. 

2. Tulevaisuuden asuntorakentamisen pitää olla monipuolista. Laadukas pientaloasuminen ja erityises-
ti Raumalta tällä hetkellä puuttuva urbaani merellinen asuminen pitää nostaa uusiksi vetovoimateki-
jöiksi. 

3. Elinkeinoelämän ja kaupan kehittymismahdollisuudet ja tulevaisuuden aluevaraukset pitää turvata 
pitkällä aikavälillä. 

4. Elinkeinoelämän kannalta merkittävät tie- ja ratayhteydet tulee turvata. 
5. Sataman laajentumismahdollisuudet sekä eteläinen logistinen varaus tulee turvata.  
6. Kylien asutuksen ja pienelinkeinotoiminnan sekä maa- ja metsätalouden mahdollisuuksia turvataan 

ohjelmoimalla maisema- ja kyläosayleiskaavojen laadintaa. 
7. Turvataan matkailun, virkistyksen, maiseman ja luonnonympäristön edistämiseen tarvittavat alueet, 

reitit ja yhteydet. 
 
Visioon ovat vaikuttaneet erilaiset yleiskaavatyön tueksi teetetyt selvitykset, viranomaisyhteistyö ja lausun-
not sekä rakennemalleista ja Alustava Visio 2025:sta saatu palaute. Lisäksi Visioon ovat vaikuttaneet: 

 Satakunnan maakuntakaava 
 Rauman yleiskaava 
 Rauman keskustan osayleiskaava 
 Kaupunginvaltuuston 18.6.2012 periaatepäätös:  

o Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalinjauk-
seen. 

 Erilaiset alustavat havainnollistavat suunnitelmat mm: 
o Merelliset asuinalueet –yhteysreittisuunnitelma 
o Petäjäksen itäosan uusi merellinen asuinalue 
o Fåfänga-Poroholma-Petäjäs - maisemakokonaisuusselvitys  

 
 

Visio 2025 on pohjana yleiskaavaluonnoksen laadinnassa. 
 
Yleiskaavaluonnoksen pohjaksi laadittiin vielä erilaisia selvityksiä, jotka liittyivät erityisesti satamalaajennuk-
sen liikenneratkaisuihin, mutta myös viher- ja virkistysyhteyksiin ja kulttuuriympäristöön. 
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4 KAAVARATKAISU
 

 

4.1. Lyhyt kuvaus eri käyttötarkoitusten osalta
 

4.1.1. Asuminen
 
Nykyiset asumisen alueet sekä uudet tulevaisuuden asuinalueet sijoittuvat eri puolille kaupunkia. Lähellä 
keskustaa sijaitsevat alueet ovat kaupunkimaisia tiiviitä alueita, kun taas reunavyöhykkeelle sijoittuvat alu-
eet ovat pientaloalueita. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella asuminen keskittyy kyläalueille. 
 
Raumalla olemassa olevan rakenteen tiivistäminen tarkoittaa käytännössä rakentamattomien kortteleiden 
tai tonttien rakentamista. Olemassa olevan rakenteen tiivistäminen esim. kortteleiden lisä- ja täydennysra-
kentamisella ei ole tarkoituksenmukaista Rauman mittakaavassa, varsinkin kun useat alueet ovat hyvin säi-
lyneitä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. 
 
Yleiskaavassa tavoitteena on uusien merellisten asuinalueiden kehittäminen. Uudet asuinalueet keskustan 
läheisyydessä sijoittuvatkin meren läheisyyteen tai alueelta on hyvä yhteys, mahdollisesti jopa vesiyhteys 
merelle. Tällaisia alueita ovat Komppi sekä Kanalin varsi. 
 
Merellisyyttä on haettu myös Vanha-Lahden alueella, kun suunnitellaan Salinkedonlahden jatkamista itään, 
jolloin pientaloalueella olisi vesiyhteys merelle. Samoin Kappelinsalmen kehittämisessä etsitään mahdolli-
suuksia sijoittaa uutta asumista salmen rannalle.  
 
Uusia asuinalueita on osoitettu Vanha-Lahden alueelle, Kaaron alueelle, Kallionikulaan ja Monnaan sekä Kor-
telan eteläpuolelle. Myös Lapin keskustan länsipuolelle on osoitettu uusi asuinalue. 
 
Liitekartalla on esitetty uusien asuinalueiden arvioitu toteuttamisjärjestys. Toteuttamisjärjestykseen vaikut-
tavat erilaisten selvitysten tulokset, tonttikysyntä, maanomistus sekä mm. kunnallistekniikan rakentamis-
mahdollisuudet. 
 
Liitekartat: 

27) Teema: uudet asuinalueet 
28) Teema: kouluverkko ja uudet asuinalueet 
29) Teema: asuinalueiden asemakaavoituksen eteneminen 

 

4.1.2. Kauppa ja palvelut
 

Yleiskaavassa kaupan ja palvelun alueet keskittyvät keskustaan. Keskustatoimintojen alue on rajattu Vanha-
Rauman länsipuolelle ja muut kaupallisten palveluiden alueet sijoittuvat pääasiassa market-alueelle, Papin-
hakaan ja valtatien 12 pohjoispuolelle. Yleiskaavassa on osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköt sekä paljon ti-
laa vaalivan erikoistavarakaupan suuryksikköjen alueet.  

Kaupan mitoitus perustuu kaupallisen selvityksen mitoitukseen ja se on esitetty sekä selvitysraportissa että 
tavoitteissa. Kaupallisten alueiden mitoitus määritellään tarkemmin osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa. 

Yleiskaavan kaupallisen mitoitus perustuu lisätilatarvelaskelmaan 2015-2035, jossa väestön kehitys on arvi-
oitu pysyvän lähes nykyisellään. Yleiskaavan mitoitus perustuu enimmäistarpeeseen. 

Liiketilan lisätarve Raumalla vuoteen 2035 
  Enimmäistarve k-m2 Keskusta Muut alueet Yhteensä 

Päivittäistavarakauppa ja Alko 6 300 700 7 000 

Tilaa vaativa kauppa  1 300 12 100 13 400 

Muu erikoiskauppa 12 600 3 100 15 700 
Erikoiskauppa yhteensä 13 900 15 200 29 100 
Vähittäiskauppa yhteensä 20 200 15 900 36 100 
Autokauppa ja huoltamot 0 7 700 7 700 
Ravintolat 3 400 800 4 200 

Muut kaupalliset palvelut 5 800 1500 7 300 
Kauppa ja palvelut yhteensä 29 400 25 900 55 300 

Lähde: Rauman kaupallinen selvitys Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011-2015 WSP Finland Oy 

Lisätilatarvelaskelma siis ajoittuu yleiskaavan tavoitevuotta 2025 pidemmälle, mutta yleiskaavan tarkoitus 
on katsoa myös tavoitevuotta pidemmälle. Lisäksi kaupan lisäliiketilantarve on määritelty lineaarisena kas-
vuna. Hankkeita ei selvityksen mukaan kuitenkaan synny tasaisella vuosivauhdilla, vaan liiketilalisäys toteu-
tuu sysäyksittäin hankkeiden kokoisina yksiköinä. Tarkastelujaksolla keskustassa näyttää uutta liiketilaa ra-
kentuvan suhteellisen suurina kokonaisuuksina, mikä lyhyellä aikavälillä voi aiheuttaa ylikapasiteettia liiketi-
lantarjonnassa. Näillä hetkellisillä ylitarjontavaiheilla ei ole suurta merkitystä, kun pitkällä aikavälillä liiketilan 
lisäys on mitoituksen rajoissa.  
 
Selvitykset 
- Rauman kaupallinen selvitys Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011-2015. WSP Finland Oy 
2016 
- Rauman yleiskaava, kaupallinen selvitys. UnitedLog Oy ja Tuomas Santasalo Oy 17.3.2011. 

 

4.1.3. Liikenne
 

Uudet liikenneratkaisut liittyvät satamalaajennusratkaisuun, Koilliseen teollisuusalueeseen tai täydentävät 
kehäväylää ja valtateiden välistä liikennöintiä. Myös Olkiluodon uusi yhteys sekä Unajan eteläisempi yhteys 
ovat merkittäviä tulevaisuuden hankkeita. 

Satamalaajennuksen rataliikenne on ohjattu nykyisen ratapihan kautta pohjoisen suunnasta: satamaratapi-
han pituus on 750m ja satamaradan pituus 750m. Kanalin ylitykseen on osoitettu kaksi vaihtoehtoa. Sähköis-
tetty raide edellyttää eritasoliittymien rakentamista. 
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Satamalaajennuksen liikenneratkaisulle on vaihtoehtoja. Yleiskaavassa on osoitettu nykyisen Hakunintie val-
tatie 12 –satamatien lisäksi kaksi vaihtoehtoa, jotka molemmat perustuvat Rauman vt8 eteläiseen eritasoliit-
tymään: 

VE1 Eteläinen vaihtoehto, jossa liikenne ohjataan Valtuuston satamalaajennuspäätöksen mukaisesti 
Lounaisväylää, Maanpään alueen kautta uudelle Järviluodon satamalaajennusalueelle.  

VE2 Vanhaa Rauma-Repola -linjausta hyödyntävä vaihtoehto, jossa satamatie kulkee Hankkarintietä, 
Kettukallion poikki Yrittäjänvahelle ja siitä radan ylityksen jälkeen uuden ratalinjauksen pohjoispuo-
lella Järviluodon satama-alueelle. 

Selvitykset: Rauman sataman Järviluodon laajennus, rautatieliikenteellinen selvitys. VR Track. 2014 
       Järviluodon sataman tieyhteys, A-insinöörit 2016  

Liitekartat: 
30) Teema: teollisuus ja liikenneverkko 

 

4.1.4. Teollisuus
 
Uudet teollisuusalueet sijoittuvat pääasiassa Koilliselle teollisuusalueelle, valtatie 8 ja 12 väliin. Teollisuus-
aluetta on laajennettu myös metsäteollisuusalueen eteläpuolella Maanpäässä sekä Olkiluotoon johtavan 
uuden tieyhteyden läheisyydessä. 
 
Järviluodon satamalaajennusalue sekä siihen liittyvät varsinaista satamaa palvelevat teollisuusalueet on 
osoitettu vaihtoehtoisesti satama- tai teollisuusalueeksi. Satamalaajennus on ensisijainen käyttötarkoitus, 
mutta aluetta voidaan käyttää myös teollisuusalueena.  
 

 

4.1.5. Viheralueet ja virkistysreitit
 

Viher- ja virkistysalueet sijoittuvat eripuolille kaupunkia. Yleiskaavassa keskustaajaman läheisyydessä on vir-
kistysaluetta (V), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) sekä Virkistys- ja retkeilyaluetta, joissa on suojeltavia luonto- 
ja maisema-arvoja (VRS). Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet (VU) on merkitty erikseen. Yleiskaavan viher- 
ja virkistysreitistö kattaa melko hyvin koko keskustaajaman ja yhdistää eri alueita, mutta erityisesti rakenne-
tuilla alueilla on epäjatkuvuuskohtia, joihin pitää tarkemmassa suunnittelussa kiinnittää huomiota, jotta rei-
tistö olisi kattava. Myös uusien alueiden suunnittelussa tulee huomioida virkistysyhteydet ja reittien jatku-
vuus. 
 
Keskustaajaman alueella on osoitettu lisäksi tärkeät merelliset kontaktikohdat. Nämä ovat merkittäviä yhte-
yksiä merelle ja mahdollistavat merkittävien merellisten näköalapaikkojen säilymisen keskustan läheisyydes-
sä. 
 
Liitekartat: 

31) Teema: viherverkosto ja virkistys 

4.1.6. Arvoalueet: luonto ja kulttuurihistoria
 
Yleiskaavaan on koottu erilaiset luontoon ja kulttuurihistoriaan liittyvät arvoalueet. Alueet on osoitettu var-
sinaisella yleiskaavakartalla, mutta tarkennukset esitetään Liitekartoilla 1 ja 2. 
 
Liitekartat: 

32) LIITEKARTTA 1: Luontoarvot ja suojelualueet 
33) LIITEKARTTA 2: Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet sekä inventointitarve  

 

4.2. Lyhyt kuvaus mitoituksesta
 
Asumisen mitoitus perustuu asemakaava-alueen ja sen ulkopuoleisen alueen väestömäärän suhteeseen 80% 
- 20%.  
 
Yleiskaavan mitoituksessa on huomioitu väestöennusteen epävarmuudet ja varauduttu myös arvioitua suu-
rempaan väestömäärään. Yleiskaavassa on myös varattu asumiseen reservialueita, jotka toteutetaan, mikäli 
varsinaiset ensisijaiset alueet eivät toteudu. 
 
Uusia asuinalueita on yleiskaavassa osoitettu yhteensä 834ha. Asuinalueiden koko vaihtelee ja eri asuinalu-
eilla myös tehokkuus vaihtelee riippuen sijainnista ja rakenteesta. 
 
Kaupan mitoitus perustuu kaupallisiin selvityksiin ja lisätilan tarve on mitoitettu vuoteen 2035 asti. Liiketilan 
enimmäistarve vuoteen 2030 mennessä on yhteensä 57 000m2, josta keskusta-alueella on noin puolet. 
 
Yleiskaavassa satamalaajennukselle lisäarvoalueineen on osoitettu yhteensä 240ha. Lähtökohtana on varsi-
naiselle kenttäalueelle varattava noin 50ha sekä lisäarvoalue noin 95ha. Alue on osoitettu vaihtoehtoisesti 
satama- tai teollisuusalueeksi. Satamalaajennus on ensisijainen käyttötarkoitus, mutta aluetta voidaan käyt-
tää myös teollisuusalueena.  

 

4.3. Yhteenveto
 
Rauman yleiskaava 2025 on yleispiirteinen aluevarausyleiskaava. 
 
Yleiskaava ohjaa maankäyttöä asemakaava-alueella asemakaavamuutosten kautta. Asemakaava-alueen ul-
kopuolella yleiskaava osoittaa tarkempaa yleiskaavoitusta edellyttävät osayleiskaava-alueet. Osayleiskaava-
alueiden ulkopuolella yleiskaava on maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen kaava. 
 
Merkittävimmät muutokset nykyiseen maankäyttöön verrattuna ovat mm. satamaratkaisun maankäyttö ja 
liikenneyhteydet satamalaajennukselle sekä uudet aluevaraukset asumiselle sekä teollisuusalueen aseman 
vahvistaminen koillisella teollisuusalueella sekä sitä tukevat liikenneratkaisut. 
 
Yleiskaava ohjaa kaupungin maankäyttöä ja kehityssuuntia tavoitevuotenaan 2025. Osa kaavaratkaisuista, 
kuten asuminen, teollisuus ja kauppa on mitoitettu siten, että tähtäin on jo kauempana tulevaisuudessa. Ta-
voitteena on varautua mahdollisiin muutoksiin toimintaympäristössä sekä varata ns. reservialueita tietyille 
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käyttötarkoituksille vuoden 2025 jälkeenkin. Jotkut alueista voidaan mahdollisesti tarkemman tarkastelun 
perusteella ottaa käyttöön vasta tavoitevuoden jälkeen, joten varautuminen on tarkoituksenmukaista. 
 
Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa maankäyttöä pitkällä aikavälillä ja yleiskaavan päivittäminen pitäisikin 
olla jatkuva prosessi.  
 
Liite: 

2. Kooste kaavan päämääräyksistä 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja ylemmän asteen kaa-
voihin

 

5.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
 
Valtioneuvosto on päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyt-
tötavoitteista 30.11.2000, ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden 
tarkistamisesta13.11.2008 ja uudet tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonai-suuksiin:  
- Toimiva aluerakenne  
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
- Helsingin seudun erityiskysymykset  
- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
 
Yleiskaava-alueella merkittäviä ovat erityisesti neljä ensimmäistä tavoitetta. 
 
Toimivaan aluerakenteeseen liittyvät tavoitteet ovat yhteneväiset yleiskaavan tavoitteiden kanssa.  

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn 
ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia raken-
teita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyn-
tämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuk-
siin ja sijaintitekijöihin.  
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämis-
tä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomio-
ta jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan 
monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin pe-
rustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. 

 
Myös eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyvät tavoitteet on otettu huomi-
oon yleiskaavatasolla.  

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja 
kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kau-
punkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.  
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavu-
tettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen 
tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parannetaan.  
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elin-keinotoiminnalle 
riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskunta-rakennetta hyödyntäen. Runsaasti 
henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntara-
kenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.  
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentami-
selle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle.  
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Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin 
keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumi-
sen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.  
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien 
ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.  
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeuksel-
liset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset 
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

 
Yleiskaavalla edistetään kulttuuri- ja luonnonperintöön, virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin liittyviä tavoit-
teita. Raumalla on merkittäviä kulttuurihistoriallisia sekä luonnonperintöön liittyviä alueita, jotka on otettu 
huomioon yleiskaavassa. 

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueelli-
sesti vaihtelevan luonteen säilymistä.  
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden 
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan 
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.  
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla 
moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kes-
tävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden mat-
kailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoi-
tukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. 
 

Toimivat yhteysverkosto ja energiahuolto ovat yleiskaavan keskeisiä tavoitteita. Raumalla on myös valta-
kunnallisesti merkittävän energiahuollon verkostoon ja liikenneverkkoon liittyviä tavoitteita jotka on otettu 
huomioon yleiskaavassa. 

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja 
palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueiden-
käyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympä-
ristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi 
liikenneturvallisuuden parantamiseen.  
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhte-
yksiä ja -verkostoja.  
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energia-
lähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.  
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja 
vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valta-kunnallisesti merkittävien satamien ja len-
toasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 
 

5.2. Maakuntakaava
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o 
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 mo-
mentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan seu-
tukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. 

seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 
Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 1. joulukuuta 2013 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1, jonka 
ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014. Vahvistamispäätöksen yhteydessä ympäristöministeriö hylkäsi kaa-
vasta tehdyt viisi valitusta. Vahvistamispäätöksestä tehtiin kaksi valitusta edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 6.5.2016 antanut päätöksen, jossa todetaan, ettei ympäristöministeri-
ön päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ole perusteita. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen käynnistämi-
sestä syksyllä 2014. Kärkiteemana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on energiantuotanto: turve, bio-
energia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita vaihemaakuntakaavan 2 teemoja ovat 
soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut 
kulttuuriympäristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 
27.4.-5.6.2015. Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 23.11.2015 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ta-
voitteista. Maakuntahallitus hyväksyi myös Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman, jota on täydennetty ja tarkistettu lausuntojen ja mielipiteiden mukaisesti. 
 
 
 
Satakunnan maakuntakaavalla tuetaan maakunnan tasapainoista väestökehitystä, aluerakenteen tarkoituk-
senmukaista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista. Tähän 
pyritään hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja maakunnan ominaispiirteitä sekä edistämällä elinym-
päristön laadun parantamista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. 
 
Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tukevaa palveluverkoston ylläpitoa ja kehittämistä tuetaan asunto-
alueiden sijoittamisella sekä huomioimalla päivittäistavarakaupan rakennemuutoksen vaatimat sijainnin ja 
aluevarausten erityiskysymykset. Joukko-, kevyt- ja palveluliikenteen kehittymistä edistetään eheyttämällä 
taajamien yhdyskuntarakennetta. 
 
Maakunnan aluerakenteen runkona kehitetään kaupunki- ja taajamaverkostoa, Kokemäenjoki-laakson nau-
hataajamaa ja siihen kuuluvia maakuntakeskusta ja seutukuntakeskuksia sekä muun maakunnan kuntakes-
kusten muodostamaa verkkoa. 
 
Yksi Rauma-Eura- Säkylä-Huittinen - vyöhykkeen kehittämisen painopistealueista on Valtatie 12 Rauman si-
sääntuloväylän kehittäminen. 
 
Vähittäiskaupan suuryksikön mitoituksessa ja tarkemmassa sijoittumissuunnittelussa sekä ajoituksessa on 
otettava huomioon seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei vähittäis- kaupan 
suuryksikkö aiheuta palvelutarjonnassa alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen vai-
kuttavia merkittäviä heikennyksiä. 
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Kuva: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Yleiskaava-alue on rajattu punaisella. 
 
Yleiskaavan alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteet toteuttavat pääosin Satakunnan maakuntakaavan kes-
keisiä kehittämistavoitteita kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä sekä satamatoimintojen ja matkailun 
kehittämisvyöhykkeillä. Keskeiset aluevaraukset ovat maakuntakaavan tavoitteita täsmentäviä. Elinkei-
noelämän toimintaedellytysten turvaaminen on esitetty maakuntakaavaa laajempina aluevarauksina vt 8:n 
pohjoispuolella tarkentuvan suunnittelun perusteella. 
 
Maakuntakaavaa valmisteltaessa ei Rauman sataman laajennussuunnasta ollut vielä ratkaisua. Maakunta-
kaavassa osoitetut yhteystarpeet mm. eteläinen kehäväylä ja ratayhteys ovat tarkentuneet satamalaajen-
nusratkaisun (KV 18.6.2012 85§) myötä myös yleiskaavatyössä. Kaupunginvaltuuston 26.11.2012 jatkotyön 
perustaksi hyväksymässä Yleiskaava Visio2025 –kartassa liikenne sataman laajennusalueelle on ohjattu val-
tatie 8 eteläisen eritasoliittymän ja Maanpään alueen kautta.  
 
Maakuntakaavassa esitetty rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä perustuu myös satamalaajennussuunni-
telmiin. Rauman kaupunginvaltuuston periaatepäätös sataman laajenemisalueesta tehtiin kesällä 2012 
(18.6.2012 85§). Päätöksen mukaan Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen ny-
kyiseen ratalinjaukseen. Päätöksen perusteella tarvetta eteläiselle ratayhteydelle ei siis enää ole ja ratayhte-
yttä ei esitetä myöskään Yleiskaavan Visio 2025:ssä. Yleiskaavassa rautatien osalta turvaudutaan nykyiseen 
ratapihaan sekä koillisen teollisuusalueen ratapihavaraukseen.   
 

5.3. Yleiskaava
 
Täydentyy… 

6 OSALLISTUMINEN
 

6.1. Eri vaiheet ja palautteet
 

6.1.1. Strateginen vaihe
 
Yleiskaavatyön osallistumisen ohjelmoinnin pohjaksi tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi 15.11.2010 (554 §) Rauman yleiskaavan 2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
asetti se julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.12.2010 – 19.1.2011. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi lausuntoa: Fingrid Oy:ltä ja Museovirastolta. 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen lausuntojen sisältö: 
Fingrid Oy ilmoitti alueella sijaitsevien johtojen sijainnin sekä tulevaisuuden tarpeet. 
Museovirasto piti tärkeänä, että selvityksiin lisätään Kodisjoen arkeologinen inventointi. 

 
Kaupunginhallitus hyväksyi 20.12.2010 (662 §) Rauman yleiskaavan 2025 strategisen vaiheen rakennemalli-
vaihtoehdot selostuksineen sekä asetti ne julkisesti nähtäville. Rakennemallit VE1- VE3 olivat nähtävillä  17.1. 
– 18.2.2011 Rakennemallivaihtoehdoista pyydettiin ja saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Sata-
kuntaliiton lausunnot. 
 

Rakennemalleista saatujen lausuntojen sisältö: 
Satakuntaliitto piti vaihtoehtoja 1 ja 2 maakuntakaavan tavoitteiden mukaisina. Vaihtoehdon 3 rat-
kaisu ei tue maakuntakaavan päätavoitetta yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä, mutta Rauman 
pohjoisosan saaristoon esitetty virkistystä ja matkailua palveleva reitistä toteuttaisi maakuntakaa-
vassa koko Selkämeren rannikolle esitettyä kokonaisvaltaista kehittämistavoitetta. 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan Rauman satamalaajennusvaihtoehdon va-
linnan vaikuttavan merkittävästi uusiin väylätarpeisiin. Olkiluodon yhteyden ja Kaakkoisväylän suun-
nittelussa pitää huomioida myös vaikutukset sekä virkistys- ja ekologiset yhteydet. Kylä- ja haja-
asutusalueiden ohjauksesta ELy-keskus toteaa, että ohjauksen tarkkuus ja aktiivisuus tulisi olla suu-
rempaa taajaman lievealueilla ja alueilla, joilla rakentamisen paineet ovat suurimmat.  

3. Liite: Rakennemalleista saadut lausunnot -yhteenveto 
 

Rakennemalleista saatujen mielipiteiden sisältö:  
Rakennemalleista saatiin mielipiteitä yhteensä 91 kappaletta. Mielipiteensä ilmaisi yhteensä 273 
henkilöä. Suurin osa mielipiteistä koski vaihtoehtoa VE2. Mielipiteensä jättäneistä yhteensä 235 
henkilöä (86%) ilmoitti kannattavansa vaihtoehtoa 2, ”Keskustasta merelle”.   

4. Liite: Rakennemalleista saadut mielipiteet -mielipidekooste 
 

 
Kaupunginhallitus päätti 23.1.2012 (62 §) asettaa Rauman yleiskaava Visio 2025 nähtäville ja saattaa sen 
kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Rauman yleiskaavan alustava visio 2025 oli nähtävillä 10.2. – 13.4.2012 väli-
sen ajan yhteispalvelupiste Pyyrmanissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Visiota esiteltiin kaupunginvaltuus-
tolle 30.1.2012. Yleisötilaisuus järjestettiin 12.3.2012. 
 

Alustavasta Visiosta 2025  saatujen mielipiteiden sisältö: 
Alustavasta visiosta 2025 saatiin nähtävilläoloaikana yhteensä 40 mielipidettä. Osassa mielipiteistä 
allekirjoittajana oli yhteisö, yhdistys tai useita allekirjoittaneita. Mielipiteet koskivat uusia asuinaluei-
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ta, haja-asutusalueiden ja maaseudun merkintöjä, satamaratkaisuja sekä Maanpään aluetta ja ete-
läistä ratayhteyttä. 

5. Liite: Alustava Visio 2025 saadut mielipiteet –mielipidekooste ja vastineet 
 

Alustavasta Visiosta 2025  saatujen lausuntojen sisältö: 
Alustavasta visiosta 2025 pyydettiin ja saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Mu-
seoviranomaisten, eri lautakuntien, pelastusviranomaisen, terveysviranomaisen, Satamaliikelaitok-
sen johtokunnan, Rauman kauppakamarin, Fingridin, Liikenneviraston ja Trafin sekä naapurikuntien 
lausunnot.  

6. Liite: Alustava Visio 2025 saadut lausunnot –lausuntokooste ja vastineet 
 
 
 
Alustava visio 2025 työstettiin yleiskaavan strategiseksi visioksi 2025 (12.11.2012). Visiossa 2025 on otettu 
huomioon yleiskaavan ohjausryhmän (kaupunginhallitus) kokouksessa 10.9.2012 saadut evästykset sekä 
lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt muutokset vastineissa esitetyllä tavalla. 
Kaupunginhallitus päätti 19.11.2012 (669§) 
- hyväksyä vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä 
- ehdottaa kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi perustaksi jatket-

taessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen. 
 

Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2012 (133§) hyväksyä Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi perustaksi jatket-
taessa yleiskaavaprosessia juridiseen vaiheeseen. 

 

6.1.2. Juridinen vaihe
 

 

 

 

 

 

6.2. Palautteen vaikutukset kaavaratkaisuun.
 

 

 

 

 

7 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
 
 
Vaikutusten arviointi päivittyy yleiskaavatyön edetessä… 
 
 
Kaavan vaikutukset: 
 
Yhdyskuntarakenteeseen 
Yleiskaavassa asuinalueiden mitoitus perustuu suhteeseen 80-20, eli 80% asukkaista asuu asemakaavoitetul-
la alueella. Suhde vastaa nykyistä tilannetta. Yleiskaava ohjaa asumista asemakaava-alueelle, mutta myös 
kylävyöhykkeelle, nykyisten kyläkeskusten alueelle. Rakentamista kyläalueilla ohjataan osayleiskaavoituksel-
la, joka on jo käynnistynyt. 
Yleiskaavan uuden asumisen alueet sijoittuvat keskustaajamassa erityisesti keskustan alueelle, nykyistä ra-
kennetta täydentämään ja tehostamaan  (ydinkeskusta, Kanalinranta ja Komppi) ja pientaloalueet taas ny-
kyisten pientaloalueiden tuntumaan, yhdyskuntarakenteen laajenemisalueille. Kyläkeskuksessa Lapissa on 
myös uusi rakentamisalue, nykyisen keskustan länsipuolella. Yleiskaavassa on arvioitu myös alueiden toteut-
tamisjärjestystä ja aikataulua. 
 
Yleiskaavan teollisuus- ja työpaikka-alueet yhdessä liikenneratkaisujen kanssa mahdollistavat elinkeinora-
kenteen monipuolistamisen ja logistisen aseman vahvistamisen. 
 
Uudet teollisuus- ja työpaikka-alueet sijoittuvat pääasiassa Koilliselle teollisuusalueelle, valtateiden 8 ja 12  
väliselle alueelle, jonne on myös raideyhteys. Alue täydentää nykyistä teollisuusaluetta ja alueen osayleis-
kaava on jo vireillä sekä asemakaavoitus alkanut. 
 
Uudet asuin- ja työpaikkarakentamisen alueet tukeutuvat nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon ja sijoit-
tuvat siten, että infrastruktuurin järjestäminen on tehokasta. 
 
Kaupalliset palvelut sijoittuvat pääasiassa keskustaan, millä on turvattu sekä palveluiden saatavuus että saa-
vutettavuus. Selvityksen mukaisella mitoituksella turvataan Vanha-Rauman säilyminen elävänä kaupunki-
keskustana, mutta myös muutoin elinvoimaisen keskustan ja kaupallisten palveluiden kehittyminen. 
 
Rakennettuun ympäristöön 
Yleiskaavassa on otettu huomioon ja osoitettu kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja merkittävät ra-
kennukset. Yleiskaavatyön yhteydessä on tehty useita rakennettuun ympäristöön liittyviä selvityksiä ja liite-
kartoissa on mm. osoitettu alueet, joilla on inventointitarve, eli ennen tarkempaan kaavoitukseen ryhtymis-
tä, alueella on tehtävä rakennusinventointi. 
 
Suurimmat vaikutukset näkyvät nykyisen keskustan yhteyteen rakennettavilla uusilla alueilla sekä uusia lii-
kenneyhteyksiä toteutettaessa. 
 
Luontoon 
Yleiskaavassa on huomioitu tehdyt luontoselvitykset ja osoitettu luonnonsuojelualueet, suojelualueet ja Na-
tura-alueet. Luontoselvityksiä tarkennetaan tarvittaessa tarkemmassa kaavoituksessa.  
 
Maisemaan 
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Järviluodon alueen sekä Maanpään käyttöönottaminen vaikuttavat alueen maisemaan ja merelliseen näky-
mään, mutta vastaavasti merellisiä virkistysalueita pyritään korostamaan ja lisäämään merellisten kontakti-
kohtien saavutettavuutta. 
 
Liikenteen järjestämiseen 
Järviluodon satamalaajennusliikenteen ohjaaminen ydinkeskustan eteläpuolelta vaikuttaa liikennevirtoihin. 
Satama- ja teollisuusliikenteen ohjaaminen erillistä väylää pitkin siten, että se ei kulje keskustan halki on 
merkittävä parannus asumisviihtyvyyteen, turvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen. 
 
Esitetyt eritasoratkaisut sekä Unajan uusi valtatieliittymä lisäävät liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. 
 
Valtatien 12 ja Kodisjoentien yhdistävä Kaakkoisväylä tasoittaa liikennevirtoja ja kytkee uudet asuinalueet 
tiiviimmin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. 
 
Pohjoisosissa yhteys Eurajoen Olkiluotoon siirtää liikennettä pois asuinalueilta ja tasaa liikennettä valtatie 
8:lla.  
 
Joukkoliikenteen järjestämiseen 
Yleiskaavassa uusi asutus on sijoitettu ja mitoitettu siten, että se tukee joukkoliikenteen kehittämistä.  
 
Teknisen huollon järjestämiseen 
Uudisrakentaminen tukeutuu nykyisiin kunnallisteknisiin verkostoihin. 
 
Talouteen 
Yleiskaavassa on luotu kaavalliset edellytykset alueelle ominaiselle sekä kehittyvälle ja uudistuvalle elinkei-
noelämälle.  
 
Kuntatalouden näkökulma on otettu huomioon sekä mitoituksessa että täydennysrakentamisessa. 
 
Terveyteen 
Yleiskaavassa on etsitty vaihtoehtoiset liikennereitit satamaliikenteelle; tavoitteena on ohjata raskasta lii-
kennettä pois keskustasta, missä asumistiheys on suurimmillaan.  
 
Yleiskaavassa osoitetaan viherverkostoselvityksen mukainen viherverkosto sekä siihen liittyvät merelliset 
kontaktikohdat; tavoitteena on turvata hyvät virkistysmahdollisuudet sekä yhteydet merelle myös niille kun-
talaisille, joilla ei ole venettä tai omaa rantaa.  
 
Uudet asuinalueet sijoittuvat keskustassa alueille, joissa on ympäristöhäiriöitä mm. liikenteen ja teollisuu-
den aiheuttamina. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen kuitenkin vähentää liikkumistarvetta ja mahdollistaa 
palveluiden kehittymisen. Keskusta on ns. konsultointivyöhykettä, mikä tulee uusien asuinalueiden mitoi-
tuksessa ottaa huomioon. 
 
Sosiaalisiin oloihin 
Tiivistyvä ja täydentyvä keskusta parantaa palvelujen saatavuutta. 
Yleiskaavassa osoitetaan monipuolisesti uusia asuinalueita eri puolilta kuntaa ja ne on mahdollista toteuttaa 
eri tavoin, siten, että erilaiset rakennustyypit ja ratkaisut ovat mahdollisia. 

 
Kulttuuriin 
Yleiskaavassa pyritään edistämään keskustan ja meren välistä yhteyttä sekä korostamaan merellisyyttä. Me-
ren läheisyydessä olevat virkistysalueet, saariston virkistysreitit sekä rantojen merelliset kontaktikohdat 
ovat merkittävä osa kaupungin kulttuuria. Kanalinvarren sekä Kompin uudisrakentamisalueet, kanava-aiheet 
ja Vanha-Lahden alueen kanavasuunnitelmat antavat myös mahdollisuuksia merellisen kaupunkikulttuurin 
kehittymiselle.  
 
 



NATURA-ALUEET, SUOJELU- JA LUONNONSUOJELUALUEET 
 
 
Natura 2000-verkoston alueet  

1. Rauman saaristo    FI0200073 5 350ha 
- sisältää Puuvallinkanaali, Puskakari ja Puskakarta ym, Ruskikarta ym. 

2. Rauman diabaasialue   FI0200002 76ha 
- sisältää Rauman ladun majan kallioketo, Orkonmäki, Rannanvuori 

3. Otajärvi    FI0200031 581ha 
4. Salajärven korpi    FI0200191 2ha 

 
 
Suojelualueet S 

5. Rauman eteläinen ulkosaaristo    2 342ha 
6. Hevoskarta-Säikänniemi    14ha 
7. Kalattila     11ha 
8. Sammallahdenmäki     38ha 
9. Ihamo 
10. Parkanmäki 
11. Kattilavuoren rinnelehto 

 

 
 
Luonnonsuojelualueet SL 

12. Otajärvi   (N= Natura 2000-verkoston alue) 
13. Omenapuumaa   (N) 
14. Mäentaustan lehto ja Pramin lehdot (N) 
15. Haurukarinklopit   (N) 
16. Kylmä-Santakari   (N) 
17. Laakonmatala 
18. Pinokarin-Päivärannan lehto  (N) 
19. Reksaaren lehdot   (N) 
20. Unajanlahti 
21. Nurmes   (N) 
22. Simasalon diabaasilehto 
23. Kauklaistenjärvi 
24. Saarnijärvi 
25. Orkonmäki 
26. Rannanvuori   (N) 
27. Puuvallinkanaali (tk)    (N) 
28. Annanportaan lehto 
29. Kumaraisten lehto 
30. Rauman diabaasialue  (N) 
31. Puskakari ja Puskakarta   (N) 
32. Ruskikarta   (N) 
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Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden aluekuvaukset 
Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden aluekuvaukset loytyvat ymparistohallinnon www-sivuilta osoitteesta: 
www:ymparisto.fi/Alueelliset ymparistokeskukset/ Lounais-Suomi/ Luonnonsuojelu/ Natura 2000/ Natura alueet. 
 

Suojelualueiden (S) aluekuvaukset 
 
RAUMA 
 
Hevoskarta – Saikanniemi 14ha 
Alue sisaltyy valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan 
Luontotyyppi: Harjuniemi, merenrantaniitty, lehto 
Saikannokan harjuniemi ja Hevoskartan Saikansuntia vastapaata oleva rakentamaton alue. Saikansuntin lapi kulkee 
venevayla, jota on silloin talloin syvennetty. Saikanniemi on pensaikkoista, rehevakasvustoista harjuniemea, 
Hevoskarta selvapiirteinen lehtoniemi. Saikanniemen karjessa on venalaisen sotavaen ensimmaisen maailmansodan 
aikaisia juoksuhautakaivantoja. Alueesta osa (n. 1 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 8.4.1993. 

 
Ihamo 
Luontotyyppi: Primaarimetsa, merenranta, rantalehto, luonnonmetsaksi kehittyva metsa 
Ihamon rakentamaton kaakkoisranta ja taman alueen etelainen ruovikkoperukka. Rajatulla alueella on luonnontilaista 
primaarimetsaa, lahinna rantalehtoa. Koko kaakkoispuolinen tila on hakkaamatonta, vanhaa kuusikkoa, joukossa 
esiintyy myos runsaasti kuollutta pysty- ja maapuuta. 
 
Kalattila 11ha 
Luontotyyppi: Lehto, merenranta, alueellisesti uhanalainen laji (makiminttu) 
Kalattilan saaren kaakkoispaassa oleva alue, johon sisaltyy lehtomaista kangasta, kuivaa lehtoa ja rehevampaa 
tervaleppalehtoa, jotka ovat tyypillista Rauman pohjoiselle saaristolle. Vahan kauempana rannasta on kalliorinne, 
jonka kasvilajistossa on merkkeja vanhan perinteen mukaisesta kaytosta. Alue on rakantamaton. 
 
Kattilavuoren rinnelehto 5ha 
Luontotyyppi: Luonnonpuro, kalliojyrkanne, lehto 
Diabaasiselanteen lounaisrinne, jyrkanne, jyrkanteenaluslehto ja Salajarven laskupuro. Alueen vieressa on keinolampi, 
alueella sijaitsevaa vanhaa myllya on kunnostettu. Itse rinne ja jyrkanteenaluslehto on ollut hairiotta viime vuodet. 
Kallion paallystassa on ollut hoitohakkuu. 
 
Parkanmäki 3ha 
Luontotyyppi: Kalliojyrkanne 
Jyrkan Parkanmaen diabaasiselanteen korkea, kallioinen etelarinne / kalliojyrkanne, jonka alla sijaitsee kapea, 
rehevakasvustoinen rinnelehto - kallionaluslehto. 
 
Rauman etelainen ulkosaaristo 
NAT: FI0200073        +, -                      2342 ha 
Osa (Trubudan lsalue) 11.5.1987 
ff     (Hylkikartojen lsalue) 11.5.1987 
 
Sammallahdenmaki 38ha 
Luontotyyppi: Rapakivikallioalue; paikoin heikkotuottoisia kalliomaita 
Laakea rapakivialueen kalliotasanne ja kalliomannikko; nuorta mannikkoa paaosin. Alueet liittyvat Lapin kirkonlaattian 
alueeseen, joka on pronssikautinen muinaisjaannos. Biologisilta luonnonarvoiltaan alue on tavanomainen, mutta 
edustaa muualla harvinaista rapakivikallioiden luontoa. Jokunen kalliosoistuma. Kiintean muinaisjaannoksen ja sen 
suoja-alueen rajat on maaratty Turun ja Porin laaninhallituksen paatoksella  vuonna1993. 

 
Luonnonsuojelualueiden (SL) aluekuvaukset 
 

RAUMA 
 
Annanportaan lehto 4ha 

Luontotyyppi: Lehto, metsalaidun, pahkinalehto 
Tukevaa kuusikkoa kasvava kosteahko lehto ja metsalaidun, josta osaa on laidunnettu viela 1990- luvulla. Alueella 
kasvaa mm. pahkinapensasta, lehtokuusamaa, sananjalkaa, nasiaa, taikinanmarjaa, metsakastikkaa, kurjenkelloa, 
hiirenporrasta ja kevatlehtoleinikkia. Kuusikon reunaa kulkee karrytie, jonka itapuolella on Kumaraistenjarven - 
Annanportaan kuivatusoja korkeine kaivumaapenkereineen. Alueesta osa (n. 2 ha) rauhoitetttu luonnonsuojelulailla 
19.7.1989. 

 
Haurukarinklopit 
NAT: FI0200073        +                          22 ha 
Haurukarin Kloppien luonnonsuojelualue   11.S.1987 
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Kauklaistenjarvi 162ha 
Alue sisaltyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan 
Luontotyyppi: Lintujarvi 
Kaukalainen on matala, rehevoitynyt ja suureksi osaksi umpeenkasvanut linnustolisesti erittain merkittava jarvi, 
joka sijaitsee asutuksen tunumassa. Jarven pohjoisosassa laaja ruokoluhta-alue. Etelaosassa peltorannat ja jokunen 
huvila. 

 
Kumaraisten lehto 3ha 
Luontotyyppi: Lehto, pahkinalehto 
Lehtorinne Kumaraisten vesijaton pohjoisreunassa. Alueella kasvavat mm. pahkinapensas, lehmus, koiranheisi,  
sananjalka,  metsakastikka,  tesma, lehtopahkamo,  taikinanmarjata,  sormisara,  virmasara  ja kurjenkello.   Alueen 
etelareunaa kulkee karrytie. Metsa on hyvakasvuista, kuusivaltaista lehtoa tai lehtomaista kangasta. 
Pahkinaesiintyman tienoilla on ilmeisesti kuusia poistettu luonnonhoidollisena toimena. 
kuusia poistettu luonnonhoidollisena toimena. 
Kylmä - Santakari ym 
NAT: FI0200073        +, -                      70 ha 
Kylmasantakarin luonnonsuojelualue 11.5.1987 
 
 
Laakonmatala58ha 
Luontotyyppi:  Lintulahti,  sisasaariston  lintukareja Runsaslinnustoinen merenlahti Rauman saariston 
sisalla. Hevoskartan ja Laakon valissa oleva matala ja kivikkoinen alue, jonka virkistyskaytto on vesien mataluuden 
takia vahaista. Laakon ita- ja kaakkorannalle on tullut uusia huviloita, mika merkitsee lisaantyvaa liikennetta alueella. 
Hevoskartan puoleinen ranta on harjurantaa. Alue on yksi parhaista Rauman sisasaariston lintualueista / -kareista. 
 
Maentaustan lehto ja Pramin lehdot 
NAT: FI0200002        +, -                      26 ha 
Osa (Rauman diabaasialueen luonnonsuojelualue) 30.10.2003 
 
Nurmes 
NAT: FI0200073 uusi 19 ha 
 
Omenapuumaa 
NAT: FI0200073        +, -                      112 ha 
Omenapuumaan  luonnonsuojelualue  26.11.1979 
 
Orkonmaki 
NAT: FI0200002        +, -                       2 ha 
 
Otajarvi 
NAT: FI0200031        +, -                      112 ha 
Osa (Yli-Karron luonnonsuojelualue) 19.2.1988 "   (Ylitalon luonnonsuojelualue) 19.2.1985 
" (Lassilan luonnonsuojelualue) 14.11.1988 "   (Karron luonnonsuojelualue) 19.2.1988 
" (Tuomaristonrannan   luonnonsuojelualue) 26.7.1989 
 
Pinokarin-Paivarannan  lehto 
NAT: FI0200073        +, -                      37 ha 
 
Puskakari ja Puskakarta 
 

NAT: FI0200073 = 9 ha 
 
Puuvallinkanaali 
NAT: FI0200073        +, -                       6 ha 
Osa (Puuvallinnokan luonnonsuojelualue) 7.7.1995 
 
Rannanvuori 
NAT: FI0200002        +, -                       3 ha 
 
Rauman diabaasialue 
NAT: FI0200002          uusi                           2 ha 
 
Reksaaren lehdot 
NAT: FI0200073        +, -                      17 ha 
Osa (Reksaaren Huhdanpaan luonnonsuojelualue) 11.5.1987 

 
Ruskikarta ym 
NAT:FI0200073          =                            9 ha 
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Saarnijarvi-                           149 ha 
Alue sisaltyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan 
Luontotyyppi: Lintujarvi 
Lapijoen reittijarvi, jonka vedenkorkeus riippuu joen virtaamista. Laajat jarvikaislakasvustot  ja rantasaraikot; 
varsinkin lansipaassa on laaja luhta.Saarnijarvi sijaitsee asutuksen tuntumassa. Jarvi on linnustollisesti  merkittava 
lintuvesi ja lajistoltaan rikas. 
 
Simasalon diabaasilehto   11 ha 
Alue sisaltyy valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan Luontotyyppi: Kuiva lehto, kalliolehto, jyrkanne, 
lehtokorpi 
Rapakiviymparistoaan huomattavasti korkeammalle kohoava diabaasivuori. Simasalo on rapakivialueella oleva 
diabaasista muodostunut erillinen kalliosaareke, joka ita- ja koillislaidallaan muodostaa kymmenien 
joka ita- ja koillislaidallaan muodostaa kymmenien metrien korkuisen rikkonaisesti lohkeilleen jyrkanteen. 
Paallysta kuivaa lehtoa, pohjois- ja itasyrjalla ja lounaissyrjalla komeat jyrkanteet, itaosassa lehtokorpi, jonka puustoa 
on avohakattu. Vuorenpaallystankin puustoa on harsittu. Rajauksen etelaosassa kulkee sahkolinja. 
 
Unajanlahti 
Luontotyyppi: Merenlahti, maankohoamisniitty, flada, uhanalainen laji, kalasaaski 
Linnustoltaan arvokas ja merkittava Unajanlahden perukka Rauman sisasaaristossa. Maatuva merenlahti, johon 
laskeva Unajanjoki tuo omat  jokisuistopiirteensa. Tosin jokiuomaa on kaivettu, ja entiset laidunniityt ovat 
suurruohottuneet tai ruovikoituneet. Leppakarin ja Kuivakarin valinen lahti ja Lillonkarin-Jokisuunkarran vali ovat 
ruovikkorantaisia fladoja; Lillonkarin kaakkoispuolella on myos maatuvia maankohoamisniittyja; samoin myos 
Leppakarista koilliseen. Matalan veden aikana paljastuvat laajat lietarannat.Unajanlahti on erittain merkittava 
muuttolintujen levahdys- ja ruokailupaikka. 
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V

VU

VR

VRS

VIHER- JA VIRKISTYSALUEET

Virkistysalue

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

Retkeily- ja ulkoilualue

Virkistys- ja retkeilyalue, jossa 
suojeltavia luonto- ja maisema-arvoja
Maankäyttöä ohjaa rantaosayleiskaava

- Aluetta suunniteltaessa on luotava yhtenäinen virkistysreittiverkosto. 
Erityisesti tulee kehittää yhteyksiä meren rantaan ja turvata virkistysalueet 
ranta-alueella.

- Alueen suunnittelussa on virkistys- ja luontoarvojen säilyttämisen 
vuoksi erityisesti kiinnitettävä huomioita metsien käsittelyn periaatteisiin 
sekä polku- ja reittiverkoston sijoittumiseen.Alueen suunnittelussa on 
virkistys- ja luontoarvojen säilyttämisen vuoksi erityisesti kiinnitettävä 
huomioita metsien käsittelyn periaatteisiin sekä polku- ja reittiverkoston 
sijoittumiseen.

- Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkisty- ja vapaa-ajan toimintoja 
palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.

- saaristo, mm. Nurmes, Reksaari

-Lähdepelto, Äijänsuo ja Otalahti

-Pyytjärvi, pohjoiset alueet

- 5km säteellä olevat alueet &
saariston virkistysalueet

.
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M

MRA

MAS

MYV

MAA- JA METSÄTALOUSALUEET

Maa- ja metsätalousalue

Maa- ja metsätalousalue, 
jossa loma-asutusta. Maan-
käyttöä ohjaa rantaosayleiskaava.

Maa- ja metsätalousalue, 
jolla on maisemallisia arvoja

Maa- ja metsätalousalue, jolla on 
virkistys- ja kylämaisema-arvoja.

-Alueella sallitaan maa- ja metsätalousteen liittyvä rakentaminen sekä sellainen haja-asutusluonteinen 
rakentaminen, joka ei muodosta suunnittelutarvetta. Loma-asutus on mahdollista nykyisillä 
rakennuspaikoilla. Alueelle sijoittuu myös inventointitarvealueita (liitekartta 1). Näillä inventointitarve-
alueilla on kaikista suunnitelmista ja toimenpiteistä pyydettävä Museoviranomaisen lausunto ja 
tarvittaessa tehtävä rakennusinventointi.

-Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää. Alueella sallitaan 
maa- ja metsätalousteen liittyvä rakentaminen sekä sellainen haja-asutusluonteinen rakentaminen, 
joka ei muodosta suunnittelutarvetta. Loma-asutus on mahdollista nykyisillä rakennuspaikoilla. 
Rakentaminen tulee sijoittaa siten, että rakennukset eivät sulje avoimia näkymiä. Ympäristön tilaan 
vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on huolehdittava siitä, ettei alueen maisemallisia arvoja 
heikennetä. Alueelle sijoittuu myös inventointitarvealueita (liitekartta 1). Näillä inventointitarvealueilla 
on kaikista suunnitelmista ja toimenpiteistä pyydettävä Museoviranomaisen lausunto ja tarvittaessa 
tehtävä rakennusinventointi.

-Loma-asutus on mahdollista nykyisillä rakennuspaikoilla. Alueelle sijoittuu myös inventointitarvealueita 
(liitekartta 1). Näillä inventointitarvealueilla on kaikista suunnitelmista ja toimenpiteistä pyydettävä 
Museoviranomaisen lausunto ja tarvittaessa tehtävä rakennusinventointi.

-Alueella noudatetaan rantaosayleiskaavaa. Erityisesti tulee huomioida rantaosayleiskaavassa 
osoitetut suojeluarvot niin luonnon, maiseman kuin kulttuuriympäristönkin osalta. Alueelle sijoittuu 
myös inventointitarvealueita (liitekartta 1). Näillä inventointitarvealueilla on kaikista suunnitelmista ja 
toimenpiteistä pyydettävä Museoviranomaisen lausunto ja tarvittaessa tehtävä rakennusinventointi.

.

Maaseutualueet

Kuolimaa-Kodiksami

Kylävyöhyke

Rantaosayleiskaava-
alueet
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Alue on tarkoitettu liikenneasemapalveluille ja alueelle saa sijoittaa 
enintään 400k-m2 päivittäistavarakauppaa. Alueelle ei saa sijoittaa 
keskustahakuista erikoistavarakauppaa. Alueelle voidaan sijoittaa 
myös pienissä määrin muuta kauppaa, ensisijiasesti paljon 
tilaa vaativan tavaran kauppaa. 

KM

KMti

KL

PALVELUALUEET -KAUPALLISET PALVELUT

Kaupallisten palvelujen alue, 
jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikön.

Kaupallisten palvelujen alue, 
jolle saa sijoittaa paljon tilaa 
vaativan erikoistavarakaupan 
suuryksiköitä. 

KM4

Vähittäiskaupan suuryksiköiden alueelle saa sijoittaa yhden vähittäiskaupan 
suuryksikön. 

Kaupallisten palvelujen alue, 
jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikön. Suuryksikkö ei saa 
olla päivittäistavarakauppa.

Alueella saa olla pävittäistavarakauppaa enintään 400k-m2.

Alueelle ei saa sijoittaa keskustahakuista erikoistavarakauppaa. 
Päivittäistavaran suuryksiköt tai muut kuin paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
vähittäiskaupan suuryksiköt eivät ole mahdollisia. Päivittäistavarakaupan 
määrä ja sijoittuminen määritellään asemakaavassa.

Liikennepalvelujen alue

CM, Prisma, P&P

Fere Center,
Tokmanni

Kairakatu-Metallitie,
Papinhaka, HongKong

Kortela, Pohjoiskehä
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P

P1

PLV

PL

Palvelujen ja hallinnnon alue. 

Pienvenesatamapalvelujen alue.

Alue on tarkoitettu pääasiassa muille kuin kaupallisille palveluille. 
Liiketilan määrä määritellään asemakaavassa.

Palvelujen ja hallinnon alue. 
Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa 
vaativaa erikoistavarakauppaa.

Alueelle ei saa sijoittaa keskustahakuista erikoistavarakauppaa. 
Päivittäistavarakaupan määrä ja sijoittuminen 
määritellään asemakaavassa.

Alueelle saa sijoittaa veneilijöitä palvelevia toimintoja 
sekä siihen liittyvää liiketilaa.

Lähipalvelujen alue.

Alue on varattu sekä kaupallisille että muille lähipalveluille. 
Alueelle on mahdollista sijoittaa päivittäistavarakauppaa, 
mutta ei vähittäistavarakaupan suuryksiköitä.

PALVELUALUEET 

Koulut ja keskus-
taajaman palvelualueet

Uotila ja Lappi

Kompin telakka-alue

Kairakatu, Lokaritie
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Alustava kunnallistekninen arvio/ Kunnallistekniikan suunnittelu Rauma 3.6.2016 

Yleiskaavallinen arviointi rakennettavuudesta ja 
toteutuskelpoisuudesta 
 

Yleiskaavatyön yhteydessä on esitetty mahdollisia uusia asuinalueita, joilla olisi tiivis yhteys 
mereen. Merellisyyttä on pyritty tuomaan lähemmäs asutusta mm. kanavarakenteiden 
avulla. Yleiskaavatyön yhteydessä on selvitetty Vanha-Lahden ja Telakkarannan tulevia 
asuinalueita. 
Tavoitteena on selvittää alueen suunniteltavien rakennusten perustamistavat ja tutkia 
voidaanko alue toteuttaa havainnekuvissa esitetyllä tavalla. Lisäksi esitetään rakentamisen 
reunaehtoja.  

Alueiden kuvaus ja pohjasuhteet 
Vanha-Lahden alue on tällä hetkellä merenlahden ranta- ja puistoaluetta (peltoa ja metsää). 
Alueen läpi kulkee vanha Rokintie, mutta sen liittyminen Haapasaarentiehen on suljettu. 
Liikenneyhteys on tehty Rokintien ja Tuomoniementien väliin pohjois-eteläsuuntaan. 

 
Telakkarannan (Kompin) alue sijaitsee Rauman sataman läheisyydessä, Otanlahden 
kaupunginosassa. Telakkarannan alueelle on suunniteltu rakennettavaksi mm. kanava ja 
asuinkiinteistöjä.  

 

 
 
Alueille on tehty arvioita pohjaolosuhteista, maakerrosten paksuuksista ja kalliopinnan 
tasoista. 
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Pohjasuhteet 
Vanha-Lahden alue on merenläheinen harjuhiekalla aikanaan täyttynyt lahti, joka on 
muodostunut Salinkedon ja Tuomoniemen kallioalueiden väliin. Idästä tuleva avo-oja laskee 
mereen, kohti länttä. Harju-maalajien päälle ja väliin on sedimentoitunut savea. Ylimpänä 
kerroksena on hiekkaa, joka myös on näkyvillä merenrannalla olevalla hiekkarannalla. 
 
Alue jakautuu pohjaolosuhteiltaan kahteen osaan; Rantavyöhyke Rokintien länsipuolella ja 
kallioalueiden välissä olevaan peltoaukeamaan Rokintien itäpuolella. 
 
Ranta-alue, nykyisen Rokintien länsipuoli 
Alueen on melko tasaista (mp taso +1,2…+3) ja alueen läpi virtaa avo-oja. Ojan pohjan taso 
on mitattu Rokintien alittavan Ø1200 rummun kohdalla olevan tasossa -0,59. Ojan vesi virtaa 
kohti länttä ja purkaa mereen. 
 
Pohjatutkimusten perusteella maaperä kostuu hiekkakerroksesta savikerroksesta ja sen alla 
olevasta hiekka- ja sorakerroksesta, jonka alla on tiiviimpi moreenikerros. Kairausten 
kokonaissyvyydet vaihtelevat tällä alueella 9,2…17,2 metrin välillä. Ranta-alueen pohjois- ja 
eteläosissa ovat hiekkakerrokset yhtenäisempiä, ilman savea (Liite1). 
 
Nykyisen Rokintien itäpuoli 
Vanhan Rokintien pohjoispuolella, on kallioista moreenimäkeä (+2…+6). Eteläpuolella on itä-
länsi-suuntainen noin 20 m leveä pelto. Pellon eteläreunassa on avo-oja, joka purkaa mereen 
Rokintien länsipuolella, ja sen vesijuoksu on mitattu Rokintien rummun kohdalla olevan 
tasossa -0,43. Pohjatutkimusten perusteella tällä alueella on pintahumuskerroksen alla 
hiekkakerros ja savea, jonka alla on hiekkaa. Alimpana kerroksena on moreeni ja/tai kallion 
pinta. 
 
Telakkaranta 
Telakkarannan alue on merenläheinen louheella täytetty salmi, joka maaperäkartan mukaan 
vaihtelevasti kallio-, moreeni- ja sekalaista täyttöaluetta. Kompin ja Pidesluodon välillä 
on aikanaan ollut avointa vesipintaa. 
 
Telakkarannan alueen pohjois- ja luoteisosassa mp vaihtelee välillä +1,8…+2,9. Alue on 
osittain alavaa veden valtaamaa sekametsää ja osittain korkeampaa kuivempaa havumetsä 
aluetta jossa paikoin on avokalliota. Rannassa moreenikerros on hyvin ohut. Kallio pinnan taso 
on tasossa -0,4…+1,4. Alueen länsiosassa on tasainen täyttöalue (veneiden korjausalue ja 
säilytyspaikka), jonka pinta on tasolla n +1,9…+2,2.  Ylin täyttökerros sisältää vaihtelevasti 
louhetta ja sekatäyttöä. Täyttökerroksen alla on savikerros ja sen alla moreenikerros. 
Moreenikerroksen alla on kallion pinta.  Itä- ja koillisosassa on vaihtelevan tiheää metsää ja 
Otanlahden ranta-alueetta. Alueella on kalliopinta muuta aluetta korkeammalla ja paikoin 
avokalliota. Mp taso vaihtelee n +0,7…+5,5 välillä. Alueen eteläosa on Kompintien suuntainen 
tasainen täyttöalue, joka toimii nykyisenä lumenkaatopaikkana. Täyttökerroksen alla on savea, 
jonka alla on paikoin ohut moreenikerros kalliopinnan päällä. Kallionpinnan taso vaihtelee. 
 
Pohjavedenpinnan tasoa ei ole kummallakaan alueella määritetty. On oletettu, että 
pohjavesitaso on samassa tasossa, kuin meriveden keskitaso Raumalla. 

Alueen rakennettavuus ja perustamistapaan liittyviä seikkoja 
Vanha-lahden kaava-alueelle on ehdotettu havainnekuvan mukaan suunniteltavaksi 
asuinrakennuksia uuden merikanavan etelä- ja pohjoisrannalle. Rantojen välissä on 
suunnitelman mukaan avovettä. Tulevan kanavan vesialue syntyisi laajentamalla nykyistä ojaa 
n 30 m leveäksi kanavaksi.  
 
 
Telakkarannan kaava-alueelle on ehdotettu havainnekuvan mukaan suunniteltavaksi asuin-
rakennuksia molemmin puolin uutta aluetta halkovaa kanavaa. Rakennustyyli on 
kaupunkimainen. Suunnitelman mukaan alueen läpi tulisi uusi kanavayhteys Komppilahden ja 
Otanlahden väliin. Kanavan leveys on noin 15 m ja kokonaispituus noin 760 metriä. Osalla 
aluetta kanava menee Pidesluodon kallioalueen läpi, jolloin kanavaa varten tehdään louhintaa. 
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Paaluperustukset 
Osa suunnitelluista rakennuksista tulisi pehmeikkö-alueelle. Ne olisi tällöin perustettava 
tukipaaluille hiekan ja saven läpi kantavan pohjakerroksen varaan. Arvioidut paalupituudet 
ovat Vanha-Lahden länsiosassa 6…20 m välillä, alueen keskiosassa 4…10 m ja alueen itäosassa 
5…15 m. Arvioidut paalupituudet ovat Telakkarannan alueen länsiosassa 5…12 m välillä, 
keskiosassa 4…10 m ja alueen itäosassa n 3…5 m.  
 
Maanvarainen perustus 
Vanha-Lahden kanavan etelärannan etelä- ja kaakkoisosassa ja Telakkarannan alueen 
itäosassa rakennusten kantavat rakenteet voidaan perustaa maanvaraisperustuksia käyttäen 
moreenikerroksen tai kallion varaan. Molemmilla alueilla on paikoin kallionpinnan taso 
ylempänä kuin tuleva alustava perustamistaso, ja tällöin tulee kyseisille tonteille kallion 
louhintaa. Maanvaraisissa anturaperustuksissa geotekniset kantavuudet tulee määrittää 
yksityiskohtaisen jatkosuunnittelun yhteydessä. 
 
Kanavan rantarakenteet 
Vanha-Lahden osayleiskaava-alueen pohjaolosuhteet ovat vaihtelevia ja kanavaa syytä 
jatkotutkia seuraavilla rakennetyypeillä: 
Vanha-Lahden kanavan kevyenliikenteen sillan itäpuolen pohjoisranta on pääosin 
luonnonkalliota ja ”luonnonmukaista” kiviverhottua luiskaa. Suora eteläranta on pengerretty 
vastaavalla luiskalla. Sillan ja meren välinen osuus on suunniteltu toteutettavaksi loivalla 
eroosiosuojaluiskalla.  
 
Rauma Telakkarannan alueen pohjaolosuhteet ovat vaihtelevia ja kanavaa syytä jatkotutkia 
seuraavilla rakennetyypeillä: 
1) Luiskattu rantapenger; jonka perustamistaso on paikoin kanavan pohjatason alapuolella 
2) Louhittu kallioseinämä; kallio-osuuksilla alueen itä-osassa, Otanlahden suuntaan 
 
Luiskattu rantapenger tehdään louheesta ja luiska varustetaan lohkareista tehdyllä 
luiskaverhouksella. Kallio-osuuksilla rantarakenne kanavan reunat muodostuvat 
tarkkuuslouhitusta kallioseinämästä.  
 

Alueen maanrakentaminen ja maankaivu 
Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 1 04 01, 3.4.2009, sivu 5, 7§ Sijoittuminen: 
”Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 
20 m ja alimman rakentamiskorkeuden merenranta-alueilla vähintään +2,3.” 

Vanha-Lahden alueelle sijoittuvien rakennusten alin lattiataso tulisi siis olla tasossa +2,3. 
Alueen nykyinen maanpinnan taso vaihtelee suurilta osin tasojen +1,2…+3,1 välillä ja tänne 
tulisi tällöin paikoin n 0,5…1,0 m. paksu täyttökerros tuleville piha-alueille. Tämä koskee 
alueen läntistä merenläheistä aluetta.  Täytöt pehmeikkö-alueilla on tutkittava tarkemmin 
jatkosuunnittelussa. Rantaluiskien sekä ranta-alueiden stabiliteetti on selvitettävä erikseen 
jatkosuunnitteluvaiheissa. Rakennukset tulevat omille paaluperustuksilleen riittävälle 
etäisyydelle rannasta ja ne eivät tällöin kuormita ranta-aluetta. Tontin pinnan muun 
mahdollisen täytön ja muotoilun vaikutus tulee kuitenkin varmistaa liukupintatarkasteluilla. 
Rannat on mahdollista toteuttaa alempaan tasoon pienemmällä täyttökerroksella verrattuna 
rakennusten lähelle tulevien piha-alueiden tasoon (+2,3). 
 
Molempien kanavien jatkosuunnitteluvaiheissa on mahdollista tutkia useampia 
rantarakennetyyppejä, kun kohteessa on tehty täydentäviä pohjatutkimuksia ja tarkempia 
rakennesuunnitelmia. Rantarakenteen valinta on riippuvainen pohjaolosuhteiden lisäksi, 
ympäröivien rakennusten läheisyydestä (etäisyydestä rantaan) ja perustamistavasta. 
 
Kanava-alueiden maankaivutyöt sisältävät normaalin pintakerrosten poiston ym. 
rakentamiseen liittyvään kaivutyön lisäksi huomattava määrä kanavan rakentamisen liittyvää 
kaivua. Tämä on siis osiltaan myös merenpinnan alapuolella ja tällöin on työjärjestyksen 
merkitys suuri. Tämä on suunniteltava ennen työhön ryhtymistä esim. tarvittavilla ojituksilla, 
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vedenkatko rakenteilla yms. Kanavan kaivu on mahdollista tehdä myös ns. märkätyönä 
ruoppauskalustolla. Hyvällä kaivusuunnitelmalla voisi esim. rantarakenteet mahdollisesti 
rakentaa osittain kuivatyönä ja olla osana kaivuluiskan tarvittavana tukirakenteena.  
 
Vanha-Lahden kanavan kaivualue on arvioitu olevan noin 700 m pitkä ja 30…45 m leveä. 
Pintakerroksen poisto ja ensimmäisen metrin hiekkakerros on vielä merenpinnan tason 
yläpuolella. Merenpinnan alapuolella on kaivu-alueella pääosin savea tai hyvin hienoa hiekkaa.  
 
Telakkarannan kanavan kaivualue on noin 760 m pitkä ja 15 m leveä. Massanvaihdon kaivu- ja 
vaikutusalue on vähintään noin 10 m etäisyydelle kanavareunan takana. Pintakerrosten ja 
ylimmän täyttökerroksen poisto on vielä merenpinnan tason yläpuolella.  
 
Kaivuluiskien stabiliteetti pitää joka suuntaan varmistaa joko tekemällä massanvaihtopenger 
osaksi tulevaa rantaa tai tukiseinärakenteella. Kanavan alueella on alueellinen stabiliteetti 
varmistettava jatkosuunnitteluvaiheissa tarvittavassa laajuudessa stabiliteettitarkasteluilla. 
 

Maanrakentamisen kustannukset 
Yleisten maanrakennuskustannusten hintatasoon pohjautuen Vanha-Lahden kanavan 
kustannustasoksi muodostuu noin 3M€. 
 
Yleisten maanrakennuskustannusten hintatasoon pohjautuen Telakkarannan kanavan 
kustannustasoksi muodostuu noin 6M€. 
 
Tarkemmat kustannukset selviävät, kun suunnitteluratkaisut tarkentuvat. 

Jatkotoimenpiteet 
Maarakentamisen osalta on työt suunniteltava tarkemmin jatkosuunnitteluvaiheissa. 
Mm. kanavien reunalinjan sijoitusta voi mahdollisesti optimoida jatkosuunnitteluvaiheissa, 
kun kohteesta on tarkempia pohjatietoja käytettävissä. Jatkosuunnitteluvaiheissa on 
alueellinen stabiliteetti ranta-alueella varmistettava lisätarkasteluin, niitä varten on kohteessa 
tehtävä täydentäviä pohjatutkimuksia. Tonttikohtaisia, yksityiskohtaisia suunnitelmia varten 
alueella tulee tehdä lisää pohjatutkimuksia. 

Veden vaihtuvuus  
Vanha-Lahden kanavan veden vaihtuvuutta on verrattu vastaaviin Suomessa toteutettuihin 
kanaviin. Veden vaihtuvuuteen vaikuttaa erityisesti valuma-alue, mikä on alueella kohtuullisen 
suuri, mikä helpottaa veden vaihtuvuutta. 
 
Todennäköisesti kesäaikana, kuivana kautena, pitää varautua veden virtaaman parantamiseen 
teknisesti. Vastaavia järjestelmiä on Suomessa toteutettu pumppaamoilla mm. Lahden 
Karistossa. Alustavat kustannusarviot ovat noin 50 000-70 000€. 

Pilaantunut maaperä 
Telakkarannan alueella on tehty hyvin alustavia yleiskaavatasoisia tutkimuksia maaperän 
pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Maaperässä havaittiin paikoitellen kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia. Lumenkaatopaikan osalta on syytä tehdä jatkotutkimuksia, mikäli alue 
otetaan asuinkäyttöön. 
 
Liitteet: 
Liite 1: Vanha-Lahden pohjatutkimustulokset 
Liite 2: Telakkarannan/Kompin pohjatutkimustulokset 
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