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Suunnittelualue 
 
Aloite 

Asemakaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2016 kaavoitusohjelmaan.  
 
Rauman kaupunki on yhdessä aurinkoenergia toimijoiden kanssa valmistellut aurin-
koenergian tuotantoalueen sijoittamista Lakarin teollisuusalueen yhteyteen.  
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 2.2.2016 (KVJ 11 §) päättänyt, et-
tä em. asemakaava ja asemakaavan muutostyöhön ryhdytään. 
 
Suunnitteluvaraussopimus Rauman kaupungin ja CPC Finland Oy:n välillä allekirjoi-
tettiin 10.1.2017. Sopimus asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on allekirjoi-
tettu 22.5.2017. Rauman Energia Oy on myös tehnyt kaavanlaatimissopimuksen 
(16.2.2017) lämpövoimalan sijoittumisen mahdollistamiseksi Lakariin aurinkoenergi-
an tuotantoalueen asemakaavatyön (AK 26-003) yhteydessä. 

 
Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Koillisella teollisuusalueella junaradan molemmin puolin, 
mm. Kurhesuon alueella ja Ympyriäisen suon alueella. Alue sijoittuu Äyhöntien ja 
Vuorenalhontien liittymän itäpuolelle. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaavat Lakarin 
korttelialueet ja Rahtikatu. Suunnittelualuetta on laajennettu etelään päin Fingrid 
Oy:n kassa tehdyn tilusvaihdon myötä. Suunnittelualue on laajuudeltaan n. 86 ha. 
 
Suunnittelualueella ja sen lähiympäristöllä on mm. seuraavia erityisominaisuuksia: 
- Alueen läpi virtaa osin avokanavassa osin tunnelissa raakavesikanava. 
- Sorrinsuolla on käytöstä poistettu kaatopaikka. 
- Raakavesikanavan avoimen osuuden reunamilla on tehty liito-oravahavaintoja. 
- Kaava-alueen itäpuolella Olkiluoto – Rauma voimajohtolinjan yhteydessä toimii 

Fingrid Oyj:n sähköasema ja Rauman tasavirta-asema. 
- Kaava-alueen tuntumassa Vuorenalhontien varrella sijaitsee ampumarata ja 

moottorirata.  
 

Suunnittelutilanne 
Kaava-alueen länsiosa sijaitsee maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) teolli-
suus- ja varastotoimintojen alueella (T) ja itäosa on osoitettu yhdyskuntarakenteen 
laajenemissuunnaksi teollisuusaluetta varten. Sähköaseman alue ja sen lähiympä-
ristö on merkitty energiahuollon alueeksi (EN). Rauma–Kokemäki-rata on merkitty 
maakuntakaavassa pääradaksi ja aluetta koskee MRL 33 §:n mukainen rakentamis-
rajoitus. URPO-radan varausalueelle on merkitty rautatieliikenteen yhteystarve. 
 
Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaava Visio 2025:ssä 
alue on osoitettu osin teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja osin Energian huollon alu-
eeksi (EN). 
 
Suunnittelualueella on myös vireillä Koillisen teollisuusalueen oasyleiskaavatyö 
(OYK2038). Osayleiskaavatyön rakennemallikartassa (14.12.2015) suunnittelualu-
eelle on annettu seuraavia aluevarausmerkintöjä: teollisuus- ja varastoalue (T), 
energianhuollon alue (EN), suojaviheralue (EV) ja rautatieliikenteen alue (LR).  
 
Suunnittelualueen pohjoisosassa ovat voimassa Lakarin logistiikka- ja teollisuusalu-
een asemakaavat AK13-009 ja AK26-001. Suunnittelualue on osoitettu pääosin suo-
javiheralueeksi (EV), jolle on tehty ohjeellisia aluevarauksia mm hulevesien käsitte-
lyä varten. Rahtikadun varrelle on merkitty kolme erillistä teollisuus-, varasto- ja lo-
gistiikkarakennusten korttelialuetta (T1). Junarata on merkitty rautatiealueeksi (LR) 
ja siitä erkanee pohjoiseen teollisuusraidealueeksi (LRT) osoitettu alue. Raaka-
vesikanavan avoin osuus on merkitty vesialueeksi (W). 
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Sähköaseman alueella on voimassa 3.3.1987 vahvistettu asemakaava AK4208, jon-
ka mukaan kiinteistö on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-
tosten korttelialuetta. Alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia 
rakennuksia ja laitteita sekä korjaus- ja huoltotöiden ja valvonnan kannalta välttä-
mättömiä asuinrakennuksia. 

 
Kaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueen hyödyntäminen aurinkoener-
gian tuotantoalueena. Aurinkovoimalan sijoittumisen edellytyksenä on riittävän laa-
jan aluekokonaisuuden osoittaminen ko. toiminnalle.  
 
Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat mm.: 
- hulevesien johtaminen ja viivyttäminen 
- vahan kaatopaikka-alueen erityisvaatimukset 
- rautatie ja URPO-ratavaraus 
- voimalinjat ja Fingridin muuntamoasema 
- ampumaradan toiminta 
- moottoriradan enduroreitit 
- aurinkovoimalan liittyminen kantaverkkoon, muuntamon sijoittuminen 
- raakavesitunneli 
- kulkuyhteydet aurinkovoima-alueille 
- maaperän rakennettavuuden ja topografian soveltuvuus aurinkovoimalan sijoit-

tumiselle 
 
Selvitykset ja tutkimukset 

Suunnittelualueelle on jo aiempien kaavatöiden yhteydessä laadittu luontoselvityksiä 
ja arkeologisia inventointeja. Lakarin aiemman asemakaavoitustyön yhteydessä on 
myös tehty pohjatutkimuksia. 
 
Selvitys- ja suunnitelmatarpeet mm.: 
- rakennettavuus erityisesti Ympyriäisen suon alueella  
- Sorrin kaatopaikan käytettävyys aurinkovoivalan sijoitusalueena 
- hulevesien johtaminen ja viivyttäminen huomioiden myös kaava-alueen ulkopuo-

listen alueiden tarpeet 

 
Vaikutusten arviointi 

Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yh-
teydessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 

 
 
Osallistumis - ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. 
Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön 
aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan 
tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomuk-
set on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset 
tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 
 
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen riit-
tävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja esittää neuvottelun jär-
jestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjes-
tää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee. 
 
Lisätietoja:  
Rauman kaupunki 
Kaavoitusosasto 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Jouni Mäkinen 

 puh. (02) 834 3665 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusavustaja  
Taina Heinonen 

 puh. (02) 834 3668 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto  
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Helena Ollila, varapuheenjohtaja 
Pasi Alonen, jäsen 
Sari Seimelä, jäsen 
Johanna Vainila, jäsen 

Tomi Suvanto, toimialajohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin. kaavoitusjohtaja, sihteeri 
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Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen. OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Aikataulu  talvi  2016 syksy  2017 talvi  2017 kevät  2017 

Vaiheet  
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus  Luonnos nähtävillä 
30 päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 
päivää 

Hyväksyminen ka u-
punginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maan-
omistajat 

OAS tiedoksi  Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnallistek-
niikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepäällik-
kö, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitysjohtaja 

OAS tiedoksi ja kommentteja 
varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Satakunnan pelastuslaitos, aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus Kuulutus 
Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto   
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus ELY 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Museovirasto 
Satakunnan Museo 
Liikennevirasto 

OAS tiedoksi Lausunto   

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 
CPC Finland Oy 

OAS tiedoksi Kommenttipyyntö Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Latu ry 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y. 
Rauman Vammaisneuvosto 
Rauman Seudun Urheiluampujat ry 
Rauman Seudun Moottorikerho ry 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet  Mielipide OAS:sta 

Ehdotuksia kaavaa varten 
Kirjallinen mielipide luonnok-
sesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

Valitusoikeus kaupunginvaltuus-
ton päätöksestä Turun hallinto-
oikeuteen 


