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Tiivistelmä 
 
Kaava-alueen sijainti ja luonne 
Suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 14 ha. ja se sijaitsee Rauman kaupungin keskustasta 
n. 4 kilometriä koilliseen. Suunnittelualue käsittää koko Jaakonkuruntiehen liittyvän teolli-
suusalueen ja rajautuu pohjoisessa golfkentän alueeseen, lännessä Koillisväylään, ete-
lässä Saarlink Oy:n tonttiin ja Lintulehdon puistoon ja idässä ev. lut. srk:n maanomistuk-
seen.  
 
Suunnittelualueella voimassaolevan asemakaavan mukaisilta korttelialueilta on puusto 
poistettu. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Jaakonkuruntien kunnallistekniikka on 
rakennettu. 
 
Alue on osa raakavesikanavan lähivaluma-aluetta. Metsäteollisuuden raakavesikanava 
tuo vettä Eurajoesta ja Lapinjoesta UPM:n tehtaiden prosessi-vedeksi ja Rauman kau-
pungin talousvedeksi. 
 
Asemakaavan tavoitteet 
Tavoitteena on kaavoittaa alue nykyisen teollisuustonttitarpeen mukaiseksi.  
 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa mm. Finnkane Oy:n sijoittuminen alueelle. FinnKane 
Oy:n toimialaan kuuluvat raskaisiin ajoneuvokuljetuksiin liittyen mm. IMO- ja ADR-
säiliöiden pesut, merikonttien pesut, konttikuljetukset, konttien tilapäissäilytykset sekä 
höyrytykset ja lämmitykset. 
 
Asemakaavatyön yhteydessä huomioidaan lämpövoimalaitoksen sijoittuminen alueelle.  
 
Asemakaavatyön tavoitteena on huomioida Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyös-
sä esiin nousseet seikat kuten viheryhteystarve Jaakonkuruntien loppupäässä ja kortteli-
alueilla syntyvien hulevesien käsittely ja viivytystarve. 
 
Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat lisäksi mm. riskienhallinta ja uudisrakentamisen 
kaupunkikuvallinen ja maisemallinen sopivuus. 
 
Kaavaprosessin vaiheet 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 29.11.2016 (KVJ 115 §) päättänyt, että 
Jaakonkurun alueen asemakaavan muutokseen ryhdytään kaavan ajantasaistamiseksi ja 
FinnKane Oy:n sijoittamiseksi alueelle. FinnKane on tehnyt Rauman kaupungin kanssa 
kaavanlaatimissopimuksen, joka on allekirjoitettu 9.1.2017. 
 
Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 18.1.2017. Samassa kuulutuksessa ilmoitettiin osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 10.1.2017, ja se postitettiin suunnit-
telualueen maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajille. 
Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.1.-2.2.2017. 
OAS:tä ei satu mielipiteitä   

 
Asemakaavaluonnos (AK 25-003) oli nähtävillä 9.2. – 9.3.2017 
Asemakaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. 
 
Kaavaluonnoksesta pyydettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Sata-
kunnan Museon sekä ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnot sekä pelastusviranomaisen, Rauman Energia Oy:n ja DNA 
Oy:n kommentit. 
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Asemakaavaehdotus (AK 25-003) oli nähtävillä 7.9. – 9.10.2017. 
Asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. 
 
 
Asemakaava 
Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaavatyössä on Taimikkotien, Tukkitien ja Hak-
kuutien katualueet kaavoitettu korttelialueiksi, koska nykyisin teollisuustonttikysyntä koh-
distuu suurempiin tontteihin kuin voimassaolevassa asemakaavassa on varauduttu. Sa-
malla voidaan pienentää kadunrakentamisesta aiheutuvia kustannuksia.  
 
Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyön viherverkkosuunnitelma on osoittanut viher-
yhteystarpeen golfkentältä etelään ja edelleen itään. Samalla aluetta voidaan hyödyntää 
hulevesien viivyttämiseen. Asemakaavaan merkityt EV-alueet perustuvat osayleiskaavan 
luonnossuunnitelmaan. 
 
Koillisen teollisuusalueen hulevesisuunnitelma on osoittanut, että alueella tulee kiinnittää 
huomiota hulevesien käsittelyyn ja viivytykseen ja että on tarpeen asettaa myös kortteli-
alueita koskevia määräyksiä asiaa koskien. Kaava-alueelle on laadittu erillinen hulevesien 
hallintaselvitys, jonka tulokset on huomioitu kaavamääräyksissä. 
 
Asemakaavatyöhön liittyy voimassaolevan asemakaavan kumoaminen alueelta, jolle ei 
vielä tässä yhteydessä laadita uutta asemakaavaa. Kaava-alueen itäpuolella olevan alu-
een maankäyttö on mielekästä suunnitella tarkemmin vasta, kun golfkentän idänpuoleiset 
alueet asemakaavoitetaan laajempana kokonaisuutena. 
 
Jaakonkuruntien eteläpuolinen Vesakkotien länsipuolella oleva korttelialue on merkitty te-
ollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY). 
Muilta osin Jaakonkuruntien eteläpuolinen korttelialue on merkitty teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuk-
sia. Alueelle voidaan rakentaa myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja 
laitoksia (TY1). TY-aluevarausten perusteena on mm. Läheisten Linjavainiontien varrella 
sijaitsevien asuinrakennusten huomioiminen ja lämpövoimalaitoksen rakentamisen mah-
dollistaminen. TY-alueiden pinta-ala on yhteensä n. 4,4 ha ja rakennusoikeus tehokkuus-
luvun e=0,40 mukaan n. 17550 kem2. 
 
Jaakonkuruntien pohjoispuolinen korttelialue on merkitty teollisuus-, varasto- ja logistiikka-
rakennusten korttelialueeksi (T1). T1-alueen pinta-ala on yhteensä n. 5,5 ha ja rakennus-
oikeus tehokkuusluvun e=0,40 mukaan n. 22150 kem2. 
 
Asemakaavan toteuttaminen 
Usealla yrityksellä on ollut kiinnostusta sijoittua alueelle. FinnKane Oy ja SS Truck Servi-
ce Oy ovat hakeneet poikkeamista, jotta rakennustyöt voidaan käynnistää jo ennen ase-
makaavan lainvoimaiseksi tuloa. 
 
Korttelialueilla on noudatettava kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita. 
Rakentamistapaohjeissa on annettu määräyksiä mm. suunnitteluasiakirjojen tarkkuutta, 
kaupunkikuvallisia tekijöitä, hulevesien käsittelyä, kemikaalien varastointia sekä tonttijär-
jestelyitä koskien. 
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1 Lähtökohdat 
 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta koilliseen Kuivassuon alueella.   
 
Suunnittelualue käsittää koko Jaakonkuruntiehen liittyvän teollisuusalueen ja rajautuu 
pohjoisessa golfkentän alueeseen, lännessä Koillisväylään, etelässä Saarlink Oy:n tonttiin 
ja Lintulehdon puistoon ja idässä ev. lut. srk:n maanomistukseen. Suunnittelualue on laa-
juudeltaan n. 14 ha. 
 
Suunnittelualueella voimassaolevan asemakaavan mukaisilta korttelialueilta on puusto 
poistettu. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Jaakonkuruntien kunnallistekniikka on 
rakennettu. 

 
Alue on osa raakavesikanavan lähivaluma-aluetta. UPM-Kymmene Oyj:n omistama raa-
kavesikanava tuo vettä Eurajoesta ja Lapinjoesta UPM:n tehtaiden prosessi-vedeksi ja 
Rauman kaupunki valmistaa siitä talousvettä. 
 
Kaavamuutosanomusta koskeva alue sijoittuu Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan 
suunnittelualueelle. Alueesta on laadittu useita selvityksiä, muun muassa alueen luon-
nonympäristöstä, liikenteestä sekä vesistöstä ja hulevesistä. Selvityksiä voidaan osittain 
hyödyntää myös tämän kaavamuutoksen käsittelyssä. 
 

 
Ortokuva suunnittelualueelta kuvan ottohetken jälkeen alueelta on kaadettu puustoa ja 
rakennettu tiestöä. 
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1.1.2 Luonnonympäristö 
 

Kaavamuutosanomusta koskeva alue sijoittuu Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan 
suunnittelualueelle. Osayleiskaavan suunnittelualueelle on teetetty useita luontoselvityk-
siä ja maisemaselvitys. Kaava-alueelle ei kuitenkaan ole tehty koko suunnittelualuetta kat-
tavaa luontoselvitystä. Kaava-alue sijoittuu jo teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella ja 
vielä rakentamattomilta kortteli ja katualueilta on kaadettu puusto. Kaava-alueella ei ole 
todettu erityisiä luontoarvoja. Em. syistä ei luontoselvityksen laadintaa ole pidetty nyt laa-
dittavan asemakaavan yhteydessä tarpeellisena.  
 
Kaava-aluetta koskevat mm. seuraavat luonnonympäristöön liittyvät selvitykset: 

� Rauman Kaupunki Koillisen teollisuusalueen OYK:n hulevesiselvitys 2016; Ram-
boll 

� Rakennettavuusselvitys, Rauman Koillinen teollisuusalue OYK 2016; Ramboll 
� Koillinen teollisuusalue Maisemaselvitys 2010 (luonnos); Rauman kaupunki / 

Kunnallistekniikan hallinto ja suunnittelu, Kouva & Pajuoja 
� Rauman Koillisen teollisuusalueen luontoselvitys 2009; Ahlman Konsultointi & 

suunnittelu 
� Rauman Koillisen teollisuusalueen lepakkoselvitys 2011; Ahlman Konsultointi & 

suunnittelu 
 

Maisemakuva ja -rakenne 
Koillisesta teollisuusalueesta tehdyissä maisemaselvityksessä on esitetty alueen korke-
usvaihtelut, sekä tutkimus maa- ja kallioperästä sekä vesistöstä ja vesitaloudesta.  
 

 
Koillisen teollisuusalueen maisemakuva, Maisemaselvitys - Koillinen teollisuusalue, Kou-
va & Pajuoja 
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Alue koostuu huuhtoutuneista kallio-moreeniselänteistä ja kallioiden murroskohtiin synty-
neistä laaksonpohjista. Kaava-alue sijoittuu selännealueelle, korkeusasemat vaihtelevat 
n. +18  - +22 välillä. 
 

Maisemarakenne, Maisemaselvitys - Koillinen teollisuusalue, Kouva & Pajuoja 
 

Vesistö ja vesitalous 
Kaava-alue kuuluu Raumanjoen – Pitkäjärven suurvaluma-alueeseen, jonka pinta-ala on 
noin 54 km2. Alueen pintavedet muodostuvat pääosin ojista, jotka keräävät ympäristön va-
lumavesiä soilta mm. Sorrin- ja Kurhesuolta sekä metsistä. Ojat laskevat alueen läpi vir-
taavaan metsäteollisuuden raakavesikanavaan. Raakavesikanava toimii valumavesiä 
vastaanottavana vesistönä. 
 
Kaava-alueen poikki ja sen eteläpuolitse kulkee itä – länsi – suunnassa avo-oja, joka joh-
taa hulevesiä laajalta alueelta. 
 
Koilliselle teollisuusalueen osayleiskaavatyössä suunnitellaan alueen käyttöä merkittävän 
laajana teollisuusalueena. Osayleiskaavan hulevesiselvityksessä (Ramboll 2016) tode-
taan yhteenvetokappaleessa vedenlaatua ja virtaamaa koskien seuraavasti: 
Kaava-alueella muodostuvien hulevesien hyvä laatu on oleellista raakavesikanavan ve-
denlaadun turvaamiseksi, koska käytännössä kaikki hulevedet johtuvat alueelta raaka-
vesikanavaan. Vettä käyttävät sekä UPM:n tehdas prosessivetenä että Rauman kaupun-
gin vesilaitos, joka valmistaa siitä kaupunkilaisille juomavettä. Vedenlaatu turvataan ensi-
sijaisesti kiinteistökohtaisilla toimenpiteillä, jotka mitoitetaan vähintään 2 mm sademääräl-
le.  
 
Virtaaman hallinta on oleellista alueen erityiskohteiden – radan ja valtateiden rummut se-
kä raakavesikanavan kalliotunneli – suojaamiseksi ylivirtaamista johtuvilta rakenteellisilta 
vaurioilta. Lisäksi virtaaman hallinta vähentää uomaeroosiota ja siten ehkäisee raaka-
vesikanavaan johdettavan vedenlaadun huononemista. Virtaamaa hallitaan sekä kiinteis-
tökohtaisilla rakenteilla, jotka mitoitetaan vähintään 8 mm sademäärälle, että yleisille alu-
eille sijoittuvilla, normaalioloissa kuivilla viivytysalueilla. Yleisten alueiden viivytysraken-
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teet mitoitetaan poikkeuksellisille rankkasateille huomioiden myös pitemmät sadetapah-
tumat. 
 
Hulevesiselvityksessä (Ramboll 2016) esitetään kaikkia kaava-alueen uusia korttelialueita 
koskevaksi yleistasoiseksi määräykseksi seuraavaa: 
Hulevesiä tulee viivyttää ja käsitellä kiinteistöillä siten, että viivytystilavuutta varataan 1 m3 
jokaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Hallinta-rakenteen tyhjenemisen tu-
lee kestää vähintään 2 tuntia ja korkeintaan 12 tuntia, ja rakenteella tulee olla ylivuotoreitti 
toimintahäiriöiden varalta. Vähintään 20 % rakenteen tilavuudesta tulee sijaita maanpääl-
lisessä biosuodatus-painanteessa. 

 

  
Nykytila ja hydrologia, Koillisen teollisuusalueen OYK:n hulevesiselvitys 2016; Ramboll 
 

  
Hulevesien hallinta osayleiskaavatasolla, Koillisen teollisuusalueen OYK:n hulevesiselvi-
tys 2016; Ramboll. Hulevesiselvityksessä esitetään Jakkonkuruntien itäpäähän uutta vii-
vytysrakennetta, jonka tilavuuden tulisi laskelmien mukaan olla 3300 kuutiometriä. 
 
Kaava-alueen hulevesiratkaisujen ja niiden mitoituksen varmentamiseksi kaavatyötä var-
ten on laadittu oma erillinen hulevesien hallintaselvitys (Ramboll 2017). 
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Luontoarvot 
Kaava-alueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja.  
 
Suunnittelualueella voimassaolevan asemakaavan mukaisilta kortteli- ja katualueilta on 
puusto poistettu. Metsäisiä alueita on vain voimassaolevan asemakaavan VL-alueella ja 
vielä asemakaavoittamattomalla alueella. 

 
Kaava-alueella ei ole tehty liito-oravaselvitystä, koska alue on pääosin puutonta teolli-
suusaluetta. Koillisen teollisuusalueen luontoselvitysten yhteydessä on tehty liito-
oravaselvitykset laajemmalle alueelle. Keväällä 2016 tehdyn inventointien perusteella 
reviirit numero 1, 3, 4, 8 ja 9 (ks. alla oleva kuva) olivat asumattomia. 
 

  
Koillisen teollisuusalueen liito-oravahavainnot; tarkastettujen reviirien (punaiset rajaukset) 
numeroinnit sekä aiemmissa inventoinneissa suositellut liikkumisreitit (siniset rajaukset). 
Vuoden 2016 laajennusalueelta löydetyt reviirit esitetään sinisin palloin (A = Kurhe, B = 
Hevossuonpellon lounaispuoli). Kuva: Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-orava-
selvitys 2016; Ahlman Group Oy 
 
Koilliselle teollisuusalueelle on tehty lepakkoselvitys. Selvityksessä todetaan, että koko-
naisuudessaan alue on varsin tavanomainen lepakoiden esiintymisen suhteen.  
 



 
 

 10                                                        AK 25-003  
  

Rakennettavuus 
Rauman Koilliselle teollisuusalueelle on laadittu yleispiirteinen rakennettavuusselvitys 
osayleiskaavatyötä varten (Ramboll 2016). Jaakonkuruntien alueella on katualueille tehty 
painokairaustutkimukset jo aiemmassa yhteydessä.  
 
Selvitysalue on jaettu viiteen eri osaan pohjaolosuhteiden perusteella. Kaava-alue jakau-
tuu perustamisolosuhteiden perusteella seuraaviin kolmeen alueeseen: 
 
Alue 1 
Pohjaolosuhteet 
Pohjamaa on pääosin moreenia ja kalliota. Kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon 
1…3 m syvyydessä. Rakentaminen alueelle saattaa vaatia louhintoja. Moreenialueilla 
pohjamaa on routivaa. 
 
Alue 3 
Pohjaolosuhteet 
Pohjamaa on noin 2…6 m saakka pääosin savea. Paikoin pohjamaan pinnassa on ohut 
kerros turvetta. Pohjamaa on routivaa. 
 
Alue 4 
Pohjaolosuhteet 
Pohjamaa on turvetta ja savista silttiä tai savea 3…9 m syvyyteen. Turvekerroksen pak-
suus vaihtelee yleensä 1…3 m välillä. Paikoin turvekerroksen alla on myös liejuisia maa-
kerroksia. 
 
 

  
Ote rakennettavuus- ja tutkimuskartasta. Rakennettavuusselvitys, Rauman Koillinen teol-
lisuusalue OYK 2016; Ramboll 
 

1.1.3 Rakennettu ympäristö  
 

Kulttuuriympäristö 
Alueen muinaisjäännökset on inventoitu: 

� Rauman koillinen teollisuusalue Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 
2012; Satakunnan Museo, Tiina Vasko 
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� Rauman kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2009; Satakunnan Museo, 
Esa Hertell 

 
Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/63) 
tarkoittamia tai rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  Kaava-alue ei myöskään sijoitu 
minkään arvokkaan kulttuuriympäristön läheisyyteen. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Kaavamuutosalue on osa Koillisen teollisuusalueen osayleiskaava-aluetta, jota on tarkoi-
tus kehittää teollisuusalueena. Osayleiskaavan rakennemallikuva osoittaa kaava-alueen 
läpi johtavan viheryhteystarpeen golf-kentän alueelta kaakkoon. 

 
Rakennukset 
Suunnittelualueella ei ole rakennuksia (kevät 2017) sähkömuuntamoa lukuun ottamatta. 

 
Liikenne 
Suunnittelualue sijoittuu valtatiet 8 ja 12 yhdistävän Koillisväylän varrelle.  
 
Valtatie 8 on lähialueella liikenteellisesti vilkkain väylä, ja sen keskivuorokausiliikenne on 
lähes 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 8 raskaan liikenteen osuus on huomat-
tava, lähes 9,7 %, joka merkitsee noin 1050 raskasta ajoneuvoa päivittäin. Toiseksi vilk-
kain väylä on valtatie 12, jossa liikennemäärä on noin 6 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Valtatien 12 raskaan liikenteen osuus on noin 10,3 %, eli noin 690 raskasta ajoneuvoa 
päivittäin. Valtateiden raskaan liikenteen määrää korostaa Rauman satama, joka on yksi 
Länsi-Suomen merkittävimmistä satamista. Valtatie 8 on myös erittäin tärkeä yhteysväylä 
eteläpohjoissuunnassa raskaalle liikenteelle.  
 
Rauman Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan liikenneselvityksessä (2016 Ramboll) 
on tehty mm. toimivuustarkastelu: Vt12 Huittistentie / Koillisväylän parantamisesta tasoliit-
tymänä. 
 
Tekninen huolto 
Kaava-alueen poikki ja sen eteläpuolitse kulkee itä – länsi – suunnassa avo-oja, joka joh-
taa hulevesiä laajalta alueelta. Jaakonkuruntien katualueella kulkee jäteasemalle johtava 
viemäri ja vesijohtolinja. 

 

1.1.4 Maanomistus 
 

Kaavamuutosalue, on Rauman kaupungin omistuksessa. 



 
 

 12                                                        AK 25-003  
  

 
 

1.2 Suunnittelutilanne   

1.2.1 Maakuntakaava 
 
 

 
Satakunnan maakuntakaava 

 
Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu 30.11.2011 ja se on saanut lainvoiman 
13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Kaava-alue sijoittuu maakuntakaa-
van teollisuus- ja varastotoimintojen alueelle (T), uuden yhdystien varrelle. Merkinnällä 
osoitetaan merkittävät teollisuus- ja varastotoimintojen alueet. Alueen suunnittelussa tulee 
erityistä huomiota kiinnittää liikenteellisten olosuhteiden järjestämiseen sekä huolehtia te-
ollisuustuotannosta tai muusta toiminnasta. Viereisten alueiden ympäristölle ja asutuksel-
le sekä mahdollisille pohjavesialueille aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset este-
tään. 
 
Kaavamuutosalue sijoittuu myös maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdevyöhyk-
keelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia 
koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä 
vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä 
alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. 
 
Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevi-
en keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysver-
kon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja ver-
kostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen 
edellytyksiä. Alueen arkeologistan kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun 
lähtökohtina.  
Kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityis-
kohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla. 
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1.2.2 Yleiskaava 
 

Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003 
Kaava-alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleis-
kaava, jonka mukaan alue on teollisuus- ja varastoaluetta tai sen laajentumisaluetta. 
Edelleen koillisväylä on merkitty seututieksi tai pääkaduksi. 

 

 
Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003 
 
Rauman yleiskaava 2025 luonnos 
Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatiminen on käynnissä. Suunnittelualue sijoittuu 
Rauman yleiskaava 2025 luonnoksen mukaan teollisuus- ja varastoalueelle (T) ja osin 
virkistysalueelle (V). 
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1.2.3 Koillisen teollisuusalueen osayleiskaava 
 
Kaava-alue kuuluu koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaava-
luonnoksessa kaavamuutosalue on teollisuus- ja varastoaluetta (T) ja teollisuusaluetta, 
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Kaava-alueen itä-
osassa on alue, joka on suojaviheraluetta (EV). 
 

 
Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan luonnos (11.4.2017). 
 

1.2.4 Asemakaava 
 

Suunnittelualueella on voimassa 27.9.1995 hyväksytty asemakaava (AK1305). Alue on 
pääosin osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialu-
eeksi (TY-3). Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää 
melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Yhdistelmäajoneuvoliikenne on sal-
littu. Rakennukset on sijoitettava vähintään neljän metrin etäisyydelle tonttien välisestä ra-
jasta.  
 
Lisäksi suunnittelualueella on teollisuus ja varastorakennusten korttelialue (T-6), katualu-
etta ja Lähivirkistysaluetta (VL). Korttelialueilla tehokkuusluvuksi on merkitty e=0,4 ja ker-
rosluvuksi II. Alueelle saa rakentaa kiinteistönhoidon kannalta tarpeellisia asuntoja. 
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Ajantasa-asemakaava 
 

 
Hakemistokartta 

1.2.5 Rakennusjärjestys 
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, voi-
maantulopäivä oli 3.4.2009. 

1.3 Pohjakartta 
 
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja 
se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun suosituksen JHS 185 
2.5.2014 vaatimukset. 
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2 Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehdot 

2.1  Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kaavatyön tavoitteet kirjattu seuraavasti: 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Finnkane Oy:n sijoittuminen alueelle. FinnKane Oy:n 
toimialaan kuuluvat raskaisiin ajoneuvokuljetuksiin liittyen mm. IMO- ja ADR-säiliöiden 
pesut, merikonttien pesut, konttikuljetukset, konttien tilapäissäilytykset sekä höyrytykset ja 
lämmitykset. 
 
Asemakaavatyön yhteydessä huomioidaan lämpövoimalaitoksen sijoittuminen alueelle. 
Hankkeesta laaditaan tarvittavat sopimukset tulevan toimijan kanssa. 
 
Koska nykyisin teollisuustonttikysyntä kohdentuu yhä suurempiin tontteihin, näyttää, että 
Jaakonkuruntiestä haarautuvien Taimikkotien, Tukkitien ja Hakkuutien rakentaminen on 
turhaa. Tavoitteena on kaavoittaa alue nykyisen teollisuustonttitarpeen mukaiseksi.  
 
Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus antaa hulevesien käsittelyä ja viivytystä koske-
via määräyksiä, jotka ovat linjassa Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyötä varten 
tehdyn hulevesiselvityksen kanssa (Ramboll 2016). Osayleiskaavan rakennemallityö on 
osoittanut myös viheryhteystarpeen, joka kulkee Jaakonkuruntien loppupäässä asema-
kaavassa korttelialueeksi osoitetun alueen läpi. 
 
Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat lisäksi mm. riskienhallinta ja uudisrakentamisen 
kaupunkikuvallinen ja maisemallinen sopivuus. 
 

2.2  Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitt eiden tarkentuminen 
Osallisten tavoitteet 
Aloitusvaiheen mielipiteet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu mielipiteitä. 

 
Luonnosvaiheen mielipiteet 
Kaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä. 
 

2.3 0-vaihtoehto 
0-vaihtoehdossa alue toteutettaisiin voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asema-
kaavan muutostyöhön on ryhdytty mm. seuraavista syistä: 
- Voimassaoleva asemakaava ei vastaa nykyiseen teollisuustonttikysyntään. 
- Asemakaavan muutoksen avulla voidaan välttää turhien katujen rakentaminen. 
- Alueelle on tarpeellista antaa hulevesien käsittelyä koskevia määräyksiä. 
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3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet  

3.1  Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
FinnKane Oy on hakenut asemakaavan muutosta (28.11.2016) siten, että Jaakonkurunti-
en pohjoispuolelta on osoitettavissa noin kolmen hehtaarin suuruinen yhtenäinen tontti.  
 
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.12.2016 (315 §) päättänyt jatkaa FinnKanelle 
korttelista 2501 varatun alueen varausaikaa 31.12.2017 saakka. 
 
Lisäksi kaava-alueelle ovat asemakaavan muutosta hakenut SS-Truck Service Oy. 

 

3.2  Suunnittelun vaiheet 

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomai syhteistyö 

3.2.1 Aloitus 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 29.11.2016 (KVJ 115 §) päättänyt, että 
Jaakonkurun alueen asemakaavan muutokseen ryhdytään kaavan ajantasaistamiseksi ja 
FinnKane Oy:n sijoittamiseksi alueelle.  
 
FinnKane on tehnyt Rauman kaupungin kanssa kaavanlaatimissopimuksen, joka on alle-
kirjoitettu 9.1.2017. 

 
Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 18.1.2017. Samassa kuulutuksessa ilmoitettiin osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 10.1.2017, ja se postitettiin suunnit-
telualueen maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajille. 
Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.1.-2.2.2017. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu mielipiteitä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi lausuntoa:  

• Museovirasto ilmoitti sähköpostilla, että Museoviraston ja Satakunnan Museon vä-
lisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Satakunnan Museo lausuu kaavasta, mikäli 
katsoo kannanoton tarpeelliseksi. 

• Rakennusvalvonta huomautti sähköpostilla kirjoitusvirheestä, muuta huomautetta-
vaa rakennusvalvonnalla ei osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ollut. 

  
Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan (30.1.2017) asettaa asemakaavaluonnoksen 
(AK25-003) ja siihen liittyvät rakentamistapaohjeet nähtäville. 
 
Kaavoitusjaosto päätti 14.3.2017, että Jaakonkurun alueen asemakaavan muutostyön yh-
teydessä huomioidaan SS-Truck Service Oy:n toimitilojen rakentamisen mahdollistami-
nen. Kaavanlaadinnasta on tehty sopimus SS-Truck Service Oy:n kanssa 
 

3.2.2 Luonnosvaihe 
 

Asemakaava, asemakaavan muutos ja asemakaavan osan kumoaminen (AK 25-003) oli 
luonnoksena nähtävillä mra 30 §:n mukaisesti 9.2. – 9.3.2017.  
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Asemakaavaluonnoksesta jätettiin ei jätetty luonnosvaiheessa mielipiteitä. 
 
 
Kaavaluonnoksesta pyydettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Sata-
kunnan Museon sekä ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnot sekä pelastusviranomaisen, Rauman Energia Oy:n ja DNA 
Oy:n kommentit. 

 
Saadut lausunnot: 

• Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, ettei sillä oman toimialansa osalta ole ai-
hetta lausunnon antamiseen Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen luonnoksesta. 
 
Kommenttina esitetään, että jatkosuunnittelussa tulee edelleen ottaa huomioon 
raakavesikanavankin läheisyydestä aiheutuva tarve ohjata kaavamääräyksillä 
myös teollisuusrakentamista, mikä kaavaselostusluonnoksessakin on tunnistettu. 
 

• Satakuntaliitto pyytää asemakaavan jatkosuunnittelussa huomioimaan raaka-
vesikanavan siten, että haitallisten aineiden huuhtoutuminen raakavesikanavaan 
ja muihin vesistöihin estetään Satakunnan maakuntakaavan koko maakuntakaa-
va-alueen suunnittelumääräyksen mukaisesti. Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan 
maakuntakaavan perusteella muuta lausuttavaa asiasta. 
 

• Satakunnan Museolla ei ole toimialansa puitteissa tarvetta lausunnon antamiseen 
asiakohdassa mainitusta kaavaluonnoksesta sen paremmin rakennetun kulttuu-
riympäristön kuin arkeologisenkaan perinnön osalta. 

 
• Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon mm. seuraavat asiat: 

Asemakaavassa huomioidaan myös Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyös-
sä esiin tullut hulevesien käsittely ja viivytystarve. Asemakaavan yhteydessä an-
netaan uusia korttelialueita koskevia yleistasoisia määräyksiä sekä varataan suo-
javiheralueelta tilaa alueelliselle hulevesien käsittelylle. Jaakonkuruntien asema-
kaava-alueella tulee varautua myös tonttikohtaiseen hulevesin viivyttämiseen. 
 
Kiinteistö- ja mittaustoimella ei ole osayleiskaavan osalta huomautettavaa. 
 

• Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Jaakonkuruntien teollisuusalueen 
asemakaavaehdotuksesta, ehdotuksesta asemakaavan muutokseksi ja asema-
kaavan osan kumoamisesta. 
 
Päätöksen perusteluosassa ympäristön suojelupäällikkö toteaa mm. seuraavasti: 
Alue on osa UPM:n raakavesikanavan lähivaluma-aluetta. Metsäteollisuuden 
prosessivesien lisäksi vedestä valmistetaan Rauman kaupungin vesijohtovesi. 
Ristiriita valuma-alueella tapahtuvan kemikaalikonttien pesutoiminnan kanssa on 
yrityksen nykyisestä toiminnasta saatujen kokemusten perusteella ilmeisen teo-
reettinen. Ainemäärät ovat onnettomuustilannettakin ajatellen todennäköisesti pie-
niä, eikä niillä ole pääsyä välittömästi kanavaan. 
 

• Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella ei ole huomautettavaa Jaakonkuruntien teollisuus-
alueen luonnoksesta. 
 

• Rauman Energialla ei ole lausuttavaa kaavasta. 
 

• DNA Oy ( DNA) on tutkinut osaltaan Jaakonkuruntien teollisuusalueen luonnoksen 
ja toteamme seuraavaa: 
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DNA Oy:llä ei ole huomauttamista ko. teollisuusalueen luonnoksen sisältöön.  
Alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita Jaakonkuruntien ja Vesakko-
tien varrella, joiden sijainti tulisi huomioida. (Liite 1 )  
Jos kaava-alueella olevien DNA:n omistamien telekaapelien sijaintia ei voida säi-
lyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava reitti. 

 
 Kaavoittajan vastine saatuihin lausuntoihin: 

Lausunnoissa tuotiin hyvin esille läheisen raakavesikanavan aiheuttamat eritysvaatimuk-
set kaava-alueelle. Kaavan valmistelussa hulevesien johtamiselle ja viivyttämiselle on an-
nettu erityishuomiota alusta lähtien. Luonnosvaiheen jälkeen on valmistunut Jaakonkurun-
tien asemakaavan hulevesien hallintaselvitys (Ramboll). Mm. selvityksen perusteella on 
kaavakarttaan tehty joitakin tarkistuksia, jotka on alla kuvattu tarkemmin. 

 

3.2.3 Ehdotusvaihe 
Luonnosvaiheeseen nähden kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:  

• Ohjeellisten hulevesiä varten varattujen alueiden pinta-alaa on kasvatettu EV-
alueella. 

• Korttelialueiden itä ja eteläosiin on merkitty maanpinnan likimääräiset korkeus-
asemat hulevesien hallintasuunnitelman esittämällä tavalla. (Viivytysalueiden vie-
ressä pihataso tulee olla vähintään viivytysaltaan ylivuototaso +1,0 m. Viivytysalu-
een alapuolisen uoman viereiset tontit suositellaan toteutettavaksi vähintään 1,0 m 
korkeammalle kuin uoman pohja.) 

• Ohjeellisen polkuyhteyden suuntausta on osin muutettu EV-alueella, jotta hule-
vesien viivytykseen varattavan alueen pinta-ala voidaan maksimoida. 

• Sitovat tonttijaot on esitetty vain tonteille 25-2501-1 ja 25-2502-6…9. Muilta osin 
tonttijaot tehdään tulevan toimijan tarpeen mukaan järkevän kiinteistön muodos-
tuksen periaatteita noudattaen. 

• Tekninen tarkistus hulevesimääräykseen 
 
Kaavoitusjaosto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 29.8.2017. 
 
Asemakaava, asemakaavan muutos ja asemakaavan osan kumoaminen (AK 25-003) oli 
ehdotuksena oli nähtävillä 7.9. – 9.10.2017.  
 
Asemakaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 
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4 Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 
 
Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaavatyössä on Taimikkotien, Tukkitien ja Hak-
kuutien katualueet kaavoitettu korttelialueiksi, koska nykyisin teollisuustonttikysyntä koh-
distuu suurempiin tontteihin kuin voimassaolevassa asemakaavassa on varauduttu. Sa-
malla voidaan pienentää kadunrakentamisesta aiheutuvia kustannuksia.  
 
Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyön viherverkkosuunnitelma on osoittanut viher-
yhteystarpeen golfkentältä etelään ja edelleen itään. Samalla aluetta voidaan hyödyntää 
hulevesien viivyttämiseen. Asemakaavaan merkityt EV-alueet perustuvat osayleiskaavan 
luonnossuunnitelmaan. 

 
Koillisen teollisuusalueen hulevesisuunnitelma on osoittanut, että alueella tulee kiinnittää 
huomiota hulevesien käsittelyyn ja viivytykseen ja että on tarpeen asettaa myös kortteli-
alueita koskevia määräyksiä asiaa koskien. 
 

 
Hulevesien hallinta selvitys (Ramboll 2017) on ollut hulevesien viivytysalueiden aluevara-
usten perustana. Kaavakarttaan viivytysalueet on merkitty ohjeellisina, joten niiden kokoa 
ja muotoa voidaan toteutusvaiheessa vielä muuttaa. Selvityksessä esitettiin mahdollisia li-
säalueita kaava-alueen ulkopuolelta hulevesien viivyttämiseen. Tässä vaiheessa kaava-
aluetta ei kuitenkaan laajettu koskemaan ko. alueita, mutta niiden varaaminen hulevesien 
viivytykseen on myöhemmin kyllä mahdollista. 
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Asemakaavatyöhön liittyy myös voimassaolevan asemakaavan kumoaminen alueelta, jol-
le ei vielä tässä yhteydessä laadita uutta asemakaavaa. Kaava-alueen itäpuolella olevan 
alueen maankäyttö on mielekästä suunnitella tarkemmin vasta, kun golfkentän idänpuo-
leiset alueet asemakaavoitetaan laajempana kokonaisuutena. 
 
Jaakonkuruntien eteläpuoliset korttelialueet on merkitty teollisuusrakennusten (ja varasto-
rakennusten) korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY ja TY1). 
TY-aluevarausten perusteena on mm. Läheisten Linjavainiontien varrella sijaitsevien 
asuinrakennusten huomioiminen. TY-alueiden pinta-ala on yhteensä n. 4,39 ha ja raken-
nusoikeus tehokkuusluvun e=0,40 mukaan n. 17571 kem2. 
  
Jaakonkuruntien pohjoispuolinen korttelialue on merkitty teollisuus-, varasto- ja logistiikka-
rakennusten korttelialueeksi (T1). T1-alueeen pinta-ala on yhteensä n. 5,53 ha ja tehok-
kuusluvun e=0,40 mukaan 22137 kem2. 

 
Kaava-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 14,07 ha, josta kumottavan kaavan osan 
pinta-ala on n. 0,8 ha. T-alueiden pinta-ala kasvaa 0,70 ha voimassaolevaan asemakaa-
vaan verrattuna. 

 

4.2  Aluevaraukset 

4.2.1 Korttelialueet  
Korttelialueet jakautuvat kaava-alueella kolmeen eri alueeseen ja kahteen eri kortteliin. 
Jaakonkuruntien pohjoispuolinen korttelialue on merkitty teollisuus-, varasto- ja logistiikka-
rakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan rakentaa myös yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevia rakennuksia ja laitoksia. Rakennuksen etäisyyden toisen tontin rajasta on olta-
va vähintään puolet rakennuksen korkeudesta. Tontin ulkovarastoalueet on aidattava vä-
hintään 180 cm korkealla rakenteellisella aidalla (T1). 
 
Jaakonkuruntien eteläpuolinen Vesakkotien länsipuolella oleva korttelialue on merkitty te-
ollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY).  
Muilta osin Jaakonkuruntien eteläpuolinen korttelialue on merkitty teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuk-
sia. Alueelle voidaan rakentaa myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja 
laitoksia (TY1). 
 
Kaikilla korttelialueilla tehokkuusluku (e) eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 0,40. 
Sallitusta kerrosalasta saa 20% käyttää liike- ja toimistotiloja varten (k20%). Jokaista 
työntekijää kohti on rakennettava yksi autopaikka (1ap/työ). Liike- ja toimistotilojen osalta 
pysäköintipaikkavaatimuksena on yksi autopaikka jokaista 60:tä liike- ja toimistoker-
rosalaneliömetriä kohti (mb1ap/60). Korttelialueilla on noudatettava kaavakartan yhtey-
dessä olevia rakentamistapaohjeita (ek7) ja Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esi-
tettävä erillinen sade-, sulamis- ja pintavesien johtamissuunnitelma (hule4).  
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4.2.2 Muut alueet 
Katualueet 
Jaakonkuruntien ja Vesakkotien katualuetta on paikon vähän levennetty, jotta rakennetut 
avo-ojat mahtuisivat paremmin katualueelle. 
 
Katualueen pinta-ala on yhteensä 1,13 ha. 
 
Suojaviheralue 
Asemakaavassa on merkitty kapea EV-kaista Golfkentän ja T1-korttelialueen väliin. Suo-
javiheralue jatkuu laajempana alueena korttelialueiden itäpuolella. Suojaviheralueelle on 
merkitty ohjeelliset polut ja ohjeelliset hulevesiä varten varatut alueen osat. 
 
Suojaviheralueen pinta-ala on 2,18 ha. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 
Jaakonkuruntien varrella sijaitsee Rauman Energian muuntamo, jolle on asemakaavassa 
osoitettu oma ET-alue (97m2).  

 

4.3 Kaavamerkinnät ja – määräykset 
 
Kaavamerkinnät selviävät parhaiten kaavakartalta.  
 
Rakentamistapaohjeet täydentävät kaavamerkintöjä ohjaamalla mm. rakennustapaa, tont-
tijärjestelyitä ja hulevesien käsittelymenetelmiä. 
 
Rakentamistapaohjeet, korttelialueet  
 
1. Rakennusten tulee olla Jaakonkuruntien alueella kaupunkikuvallisesti laadukkaita:  

- Rakennusten julkisivujen tulee olla yhtenäisiä, tasapainoisia ja väritykseltään har-
monisia. Julkisivujäsentelyssä tulee huomioida rakennusten mittakaava. 

- Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on teräs- tai kiviaineinen. Lisäksi 
alueelle saa rakentaa laadukkaita ja ilmeeltään muuhun rakennuskantaan sopeu-
tuvia kangashalleja. 

- Rakennusten maksimikorkeus on 30 metriä. Vähäisin osin (=halkaisija maks. 12m) 
tekniset rakenteet voivat ylittää em. korkeuden.  

- Rakennusten tulee olla ilmeeltään tasakattomaisia. Myös loiva harjakatto (maks. 
20°) tai kaarikatto ovat sallittuja kattomuotoja. 

 
2. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää. 
 
3. Rakennuslupahakemukseen liitetään tontin käyttösuunnitelma: 

- Suunnitelmassa esitetään rakennusten sijoittelu, pihajärjestelyt ja materiaalit, liit-
tyminen ympäristöön, pihan korkeusasemat ja tasoerojen ratkaisutapa, raskaan 
liikenteen operointialueet ja muut liikennejärjestelyt (mm. asiakasliikenne ja kevyt-
liikenne), pysäköinti, ulkovarastointialueiden ja tontin rajautuminen, valaistuksen 
periaatteet, mainoslaitteiden sijoittaminen sekä istutukset.  

- Tonttia reunustavat alueet tulee esittää käyttösuunnitelmassa viiden metrin etäi-
syydellä tontin rajoista. 

- Tontin suunnittelussa, rakennusten ja varastoalueiden sijoittelussa tulee huomioi-
da alueen vaihtelevat rakennettavuustekijät. 
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4. Tonttijärjestelyt: 
- Rakennuksen etäisyyden toisen tontin rajasta tulee olla vähintään puolet raken-

nuksen korkeudesta. 
- Toimisto ja liiketilat sekä asiakassisäänkäynnit suositellaan sijoittamaan kadun-

puoleisille tontinosille katuilmettä rikastamaan. Ulkovarastointi, huolto ja lastaus-
toiminnot järjestetään ensisijaisesti tontin takaosissa.  

- Katualueelle rajautuvan ja kadulle näkyvän aidan tulee olla teräs- tai alumiinira-
kenteinen, visuaalisesti laadukas ja tummaksi käsitelty. Epäsiistit varastoalueet ai-
dataan umpinaisella tai lähes umpinaisella aidalla. Siistit tonttialueet, voidaan ai-
data läpinäkyvällä aidalla. 

- Rakennusten sisäänkäynneille järjestetään ajoneuvoliikenteestä erotettu jalankul-
kuyhteys.  

- Alueen kaupunkikuvaa ja viihtyvyyttä parannetaan istutuksin. Tonteilla istutukset 
keskitetään riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi pääsisäänkäyntien ja 
oleskelu- ja taukopaikkojen yhteyteen. Tonttien ja katutilan rajauksia kohennetaan 
ja elävöitetään istutuksin liikenneturvallisuus huomioiden. 

- Valaistuksessa vältetään häikäisyä ja ympäristöön tarpeettomasti leviävää valoa. 
Valaistukseen käytetään mahdollisimman matalia valaisimia riittävän tiheästi sijoi-
tettuina. Valaisimien tulee suunnata valo alaspäin. 

- Mainoslaitteet suunnitellaan ja toteutetaan hillitysti, ympäristöönsä sopeuttaen. 
Rakennuksiin asennettavat mainoslaitteet tulee sijoittaa räystästason alapuolelle. 

- Kaavakartassa esitetyt maanpinnan likimääräiset korkeusasemat viittaavat Jaa-
konkuruntien asemakaavan hulevesien hallintaselvityksessä (Ramboll, 10.3.2017) 
osoitettuihin tonttien alimpiin pinnantasoihin. Viivytysalueiden vieressä pihataso tu-
lee olla vähintään viivytysaltaan ylivuototaso +1,0 m. Viivytysalueen alapuolisen 
uoman viereiset tontit suositellaan toteutettavaksi vähintään 1,0 m korkeammalle 
kuin uoman pohja. 

 
5.  Kemikaalien varastointi ja käsittely, prosessi- ja pesuvedet: 

- Vaarallisten kemikaalien varastoinnin turvallisuus on tarvittaessa varmistettava säili-
öiden törmäyssuojauksin ja mahdollisen vuodon keräävin allastuksin.  

- Kiinteistöllä on oltava välineet mahdollisen kemikaalivuodon sitomiseen ja rajoit-
tamiseen sekä toimintasuunnitelma kiinteistöltä karkaavien haitallisten tai vaaral-
listen aineiden ja palon sammutusvesien hallinnasta. 

- Prosessi- ja pesuvesien käsittely selvitetään rakennusluvan yhteydessä. 
 

6. Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esitettävä erillinen sade-, sulamis- ja pinta-
vesien (hulevesien) johtamissuunnitelma, jossa huomioidaan mm. seuraavat asiat: 
- Hulevesiä tulee viivyttää ja käsitellä kiinteistöillä siten, että viivytystilavuutta vara-

taan 1 m3 jokaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Hallinta-rakenteen 
tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 tuntia ja korkeintaan 12 tuntia, ja rakenteel-
la tulee olla ylivuotoreitti toimintahäiriöiden varalta. Vähintään 20 % rakenteen tila-
vuudesta tulee sijaita maanpäällisessä biosuodatus-painanteessa. 

- Katoilta tulevat puhtaat hulevedet johdetaan biosuodatuksen ohi viivytysjärjestel-
mään. 

- Viivytysjärjestelmän tulee olla suljettavissa onnettomuustilanteiden varalta.  
- Alueet, joilla käsitellään öljyjä ja muita kemikaaleja tulee kestopäällystää. 

 
7. Asemakaavan mukaan autopaikkojen vähimmäismäärä tonteilla: 

- liike- ja toimistotilat  1ap/60 k-m2 
- varasto ja teollisuustilat 1ap/ työntekijä 

 

4.4 Nimistö 
 

Taimikkotie, Tukkitie ja Hakkuutie poistuvat nimistöstä, kun ne muutetaan korttelialueiksi. 
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5. Kaavan vaikutukset 
 
Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa verrataan ensisijaisesti asemakaavan muutoksen 
vaikutuksia voimassaolevaan asemakaavaan. Jaakonkuruntien alue on jo nykyisin teolli-
suusaluetta. Nyt vireillä olevalla asemakaavatyössä mm:  

- poistetaan turhia katuja kaavoittamalla ne korttelialueiksi, 
- muutetaan Jaakonkuruntien pohjoispuolen aluevarasmerkintä ympäristöhäiriötä 

aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueesta (TY-3) teollisuus- varas-
to ja logistiikkarakennusten korttelialueeksi (T1), 

- mahdollistetaan lämpövoimalaitoksen rakentaminen alueelle, 
- muutetaan lähivirkistysalue suojaviheralueeksi ja laajennetaan sitä,  
- laajennetaan TY-korttelialuetta Jaakonkuruntien eteläpuolella vielä kaavoittamat-

tomalle alueelle. 
 

Kaava-alue kuuluu Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan suunnittelualueelle. Koillista 
teollisuusaluetta varten tehtyjä selvityksiä on voitu hyödyntää myös tässä kaavamuutok-
sessa. Osayleiskaavan liikenneselvityksessä 2016 on mm. tutkittu ja suunniteltu alueen 
kytkeytymistä valtateihin ja laajempaan liikenneverkkoon. 

 
Kaava-alue sijaitsee raakavesikanavan valuma-alueella, joten myös kaava-alueelta syn-
tyville hulevesille on kaavassa annettu käsittelyvaatimuksia, jotka perustuvat Koillisen te-
ollisuusalueen OYK:n hulevesiselvityksen 2016 laskelmiin ja kaavatyötä varten teetettyyn 
hulevesien hallintaselvitykseen 2017. 
 
Kaava-alueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja.  
 
Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja eikä se kuulu millekään merkittävälle kulttuuri-
alueelle. 

 

  
Googlen karttapalveluista saatu ilmakuva josta näkyy hyvin mm. kaava-alueella tehdyt 
hakkuut. 
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Kaavan vaikutukset esitettynä taulukkomuodossa 

 
 

 
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen / muuto ksen suunta 
 
Alueen sijainti 
yhdyskuntaraken-
teessa 

Kaava-alue soveltuu hyvin teollisuus-, varasto- ja logistiikka-alueeksi. Kaava-aluetta koskevat 
kaupunkirakenteelliset ratkaisut on voitu tehdä vireilläolevan Koillisen teollisuusalueen 
osayleiskaavatyön yhteydessä.   
 

+ 
 

Yhdyskuntaraken-
teen eheys 
 

Kaava-alue sijoittuu jo rakennetun tai rakenteilla olevan teknisen infrastruktuurin yhteyteen 
teollisuusalueelle. 

+ 

 
Vaikutukset liikenteeseen / muutoksen suunta 
  
Liikenne  Alueen liikennejärjestelyjä on selvitetty laajemmin Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan 

yhteydessä. Kaava-alueen rakentuminen tulee lisäämään Koillisväylän liikennemäärää.  
 

0 

 
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen / muuto ksen suunta  
 
Yhdyskuntatekni-
nen huolto  

Kaavamuutoksessa on huomioitu yhdyskuntateknisen huollon vaatimukset. Alueen rakentu-
minen ei sulje yhdyskuntateknisen huollon linjoja ja alueen tontit ovat liitettävissä kunnallis-
teknisiin verkostoihin. Jaakonkuruntien linjalla sijaitsee Kuivassuon jäteasemalle johtava 
vesijohto ja viemäri. 
 
Jaakonkuruntien varrella sijaitsee Rauman Energia Oy:n muuntamo. Sille ja alueelle suunni-
tellulle Lämpövoimalalle on varattu omat ET-alueet. 
 

+ 

Hulevedet Kaavassa on osoitettu Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan hulevesiselvitykseen kaavaa 
varten tehtyyn hulevesien hallintasuunnitelmaan perustuen ohjeellinen hulevesiä varten varat-
tu alueenosa EV-alueelle hulevesien alueellista viivyttämistä ja johtamista varten. Kaava-
alueen läpi tullaan ohjaamaan myös muilta alueita syntyviä sade-, sulamis- ja pintavesiä. 
 
Korttelialueita ja ET-alueita koskevissa rakentamistapaohjeissa on annettu vaatimukset hule-
vesien sekä laadulliseen että määrälliseen hallintaan kiinteistöjen alueella. Tavoitteena on, 
että Koillisen teollisuusalueen rakentuessa voidaan tulvatilanteessa turvata riittävä tasaustila-
vuus. Hulevesien laadullinen hallinta on yksinkertaisinta toteuttaa hajauttaen se valuma-
alueen kiinteistöille eli syntypaikoilleen. 
  

+ 

Energiatalous Alueelle on kaavailtu oman lämpövoimalaitoksen rakentamista. Kiinnostusta hankkeen toteut-
tamiseen on ollut kahdella yrityksellä. 
 

+ 

Kaavatalous Kaava-alue sijoittuu jo rakennetun teknisen infrastruktuurin yhteyteen ja on siten kaavatalou-
dellisesti edullista.  
 

+ 

 
Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin / muutoksen  suunta 
 
Maa- ja kallioperä 
 

Korttelialueiden perustaminen vaatii alueen raivausta, pohjustamista ja tasausta. Kortteli-

alueet täytetään ja tarvittaessa louhitaan tulevan korkeusaseman mukaan. Muutos voi-

massaolevan asemakaavan mahdollistamiin toimenpiteisiin nähden on pieni. 

  

0 

Luonnon monimuo-
toisuus 
 

Kaava-alueella ei tiedetä olevan erityisiä luontoarvoja. On todettava, että kaava-alueelle ei ole 
tehty kattavasti luontoselvityksiä. Toisaalta luontoselvityksissä selvittämättömiltä kortteli- ja 
katualueilta on kaadettu puusto, joten haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ei 
katsota olevan. 
 

0 

 
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriper intöön ja rakennettuun ympäristöön / muutoksen suun ta 
 
Maisema Kaava-alueen rakentamisen myötä hakkuu-aukio muuttuu rakennetuksi teollisuusalueeksi.  

Kaava-alueen pohjoispuolella on golfkenttä, joka toimii golfharrastajien virkistysalueena. 
Golfkentän ja korttelialueiden väliin jää kapea puustoinen puskurivyöhyke. 
 

0 

Kaupunkikuva Kaupunkikuvallisesti kaava-alue liittyy Koillisväylän katumaisemaan ja länsipuoliseen teolli-
suusalueeseen. Rakentamistapaohjeessa edellytetään alueen rakentamiselta kaupunkikuval-
lista laadukkuutta. 
 

0 

Rakennettu ympä-
ristö  
 

Kaava-alueella ei ole rakennuksia.  
 

0 
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Kulttuurihistoria  Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/63) 
tarkoittamia tai rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  Kaava-alue ei myöskään sijoitu 
minkään arvokkaan kulttuuriympäristön läheisyyteen.  
 

0 

 
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  / muutoksen suunta 
 
Ympäristöhäiriöt Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia ympäristöhäiriöitä. 

 
0 

Riskit Kaava-alueen tulevat riskit määräytyvät pitkälti tulevien toimijoiden mukaan. Kaavan rakenta-
mistapaohjeissa on annettu määräyksiä, jotka tähtäävät riskien hallintaan mm. kemikaalien 
varastoinnin ja hulevesien käsittelyn osalta. 
 
Tulevien hankkeiden riskejä arvioidaan tarvittaessa rakennuslupa- ja ympäristölupamenette-
lyn yhteydessä. 
 

0 

Sosiaalinen ympä-
ristö 
 

Kaava mahdollistaa työpaikkojen syntymisen alueelle. + 

Virkistys 
 

Suunnittelualue on nykyisellään pääosin hakkuuaukiota ja sen merkitys virkistyskäytössä on 
vähäinen. Kaavan EV-alue avaa viheryhteysreitin golfkentältä etelään. 
 

0 

Julkiset palvelut Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia julkisiin palveluihin. 
 

0 

Yksityiset palvelut Hanke palvelee lähinnä teollisia toimijoita. 
 

0 

 
Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin /  muutoksen suunta 
 
Elinkeinotoiminta Asemakaavalla varaudutaan teollisuuden hankkeisiin. FinnKane Oy logistiikkapalveluita tuke-

vana ja tuottavana toimijana sopii hyvin Lakarin alueelle. 
  

+ 

 

 
Kaavan havainnekuva 
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6 Asemakaavan toteutus 

6.1 Asemakaavan toteutus 
Jaakonkuruntien kunnallistekniikka on rakennettu. 
 
Usealla yrityksellä on ollut kiinnostusta sijoittua alueelle. FinnKane Oy ja SS-Truck Servi-
ce Oy ovat hakeneet poikkeamista, jotta rakennustyöt voidaan käynnistää jo ennen ase-
makaavan lainvoimaiseksi tuloa. 
 
Kortteli- ja ET-alueella on noudatettava kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaoh-
jeita. Rakentamistapaohjeissa on annettu määräyksiä mm. suunnitteluasiakirjojen tark-
kuutta, kaupunkikuvallisia tekijöitä, hulevesien käsittelyä, kemikaalien varastointia sekä 
tonttijärjestelyitä koskien. 
 
Asemakaavan tavoitteita selventämään on laadittu havainnekuva. 

 
 
*** 
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EA 0,0 0,0000 0
EP 0,0 0,0000 0
EH 0,0 0,0000 0
EV 2,1832 99,6 2,1832 0

0,0 0,0000 0
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
S 0,0000 0

0,0000 0
M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
M 0,0000 0

0,0000 0
W yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
W 0,0000 0

0,0000 0
Kumottava 0,8185 0,0 0 0,8185 0
Kumottava 0,8185 0,8185 0

Sivu 2 (2)
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ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS  AK25-003 
JAAKONKURUNTIEN TEOLLISUUSALUE 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 

 
Suunnittelualue 
 
Aloite 

FinnKane Oy on hakenut asemakaavan muutosta siten, että Jaakonkurun tien poh-
joispuolelta on osoitettavissa noin kolmen hehtaarin suuruinen yhtenäinen tontti.  
 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 29.11.2016 (KVJ 115 §) päättänyt, 
että Jaakonkurun alueen asemakaavan muutokseen ryhdytään kaavan ajantasais-
tamiseksi ja FinnKane Oy:n sijoittamiseksi alueelle.  
 
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.12.2016 (315 §) päättänyt jatkaa Finn-
Kanelle korttelista 2501 varatun alueen varausaikaa 31.12.2017 saakka. 
 
Sopimus asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu 9.1.2017. 

 
 

 
Suunnittelualue 

Suunnittelualue käsittää koko Jaakonkuruntiehen liittyvän teollisuusalueen ja rajau-
tuu pohjoisessa Golf-kentän alueeseen, lännessä Koillisväylään, etelässä Saarlink 
Oy:n tonttiin ja Lintulehdon puistoon ja idässä ev. lut. srk:n maanomistukseen. 
Suunnittelualue on laajuudeltaan n. 14 ha. 
 
Suunnittelualueella voimassaolevan asemakaavan mukaisilta korttelialueilta on 
puusto poistettu. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Jaakonkuruntien rakennus-
työt ovat parhaillaan meneillään. 
 
Alue on osa raakavesikanavan lähivaluma-aluetta. UPM-Kymmene Oyj:n omistama 
raakavesikanava tuo vettä Eurajoesta ja Lapinjoesta UPM:n tehtaiden prosessi-
vedeksi ja Rauman kaupungin talousvedeksi. 

 
Suunnittelutilanne 

Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) suunnittelualue on teollisuus- ja varas-
totoimintojen aluetta (T). Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikenteellisten olosuhteiden järjes-
tämiseen sekä huolehtia, että teollisuustuotannosta tai muusta toiminnasta viereis-
ten alueiden ympäristölle ja asutukselle sekä mahdollisille pohjavesialueille aiheutu-
vat merkittävät haitalliset vaikutukset estetään. 
 
Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaava 2025 luonnok-
sessa alue on pääosin osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Suunnittelualueen 
itäosaan on tehty virkistysaluevaraus (V). 
 
Suunnittelualueella on myös vireillä Koillisen teollisuusalueen oasyleiskaavatyö 
(OYK 2038). Osayleiskaavatyön rakennemallikartassa (14.12.2015) suunnittelualu-
eelle on annettu seuraavat aluevarausmerkinnät: teollisuus- ja varastoalue (T) ja 
suojaviheralue (EV). 
 
Suunnittelualueella on voimassa 27.9.1995 hyväksytty asemakaava (AK1305). Alue 
on pääosin osoitettu Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi (TY-3). Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympä-
ristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Lisäksi 
suunnittelualueella on Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue (T-6), katualuet-
ta ja Lähivirkistysaluetta (VL). Korttelialueilla tehokkuusluvuksi on merkitty e=0,4 ja 
kerrosluvuksi II. Alueelle saa rakentaa kiinteistönhoidon kannalta tarpeellisia asunto-
ja. 
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Kaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Finnkane Oy:n sijoittuminen alueelle. FinnKane 
Oy:n toimialaan kuuluvat raskaisiin ajoneuvokuljetuksiin liittyen mm. IMO- ja ADR-
säiliöiden pesut, merikonttien pesut, kotiinkuljetukset, konttien tilapäissäilytykset se-
kä höyrytykset ja lämmitykset. 
 
Asemakaavatyön yhteydessä huomioidaan lämpövoimalaitoksen sijoittuminen alu-
eelle. Hankkeesta laaditaan tarvittavat sopimukset tulevan toimijan kanssa. 
 
Koska nykyisin teollisuustonttikysyntä kohdentuu yhä suurempiin tontteihin, näyttää, 
että Jaakonkuruntiestä haarautuvien Taimikkotien, Tukkitien ja Hakkuutien rakenta-
minen on turhaa. Tavoitteena on kaavoittaa alue nykyisen teollisuustonttitarpeen 
mukaiseksi.  
 
Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus antaa hulevesien käsittelyä ja viivytystä 
koskevia määräyksiä, jotka ovat linjassa Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyö-
tä varten tehdyn hulevesiselvityksen kanssa (Ramboll 2016). Osayleiskaavan ra-
kennemallityö on osoittanut myös viheryhteystarpeen, joka kulkee Jaakonkuruntien 
loppupäässä asemakaavassa korttelialueeksi osoitetun alueen läpi. 
 
Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat lisäksi mm. riskienhallinta ja uudisrakenta-
misen kaupunkikuvallinen ja maisemallinen sopivuus. 

 
Selvitykset ja tutkimukset 
Suunnittelualueelle on Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyön yhteydessä laa-
dittu arkeologinen inventointi (Satakunnan Museo 2012). Rakennettavuutta on selvi-
tetty voimassa olevan asemakaavan katualueita. 
 
Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä arvioidaan asemakaavatasoisen 
hulevesiselvityksen tarpeellisuus.  

 
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. 
 
Lisät ietoja:  
Rauman kaupunki 
Kaavoitusosasto 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Jouni Mäkinen 

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

Kaavoitusavustaja  
Jussi Helminen 

 puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto  
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja 
Helena Ollila, jäsen 
Samu Vahteristo, jäsen 
Sirpa Viitanen, jäsen 

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja, sihteeri 
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ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS , JAAKONKURUNTIEN TEOLLISUUSALUE, 25-003 
 

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen. OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Aikataulu  talvi  2017 talvi  2017 kevät  2017 kesä 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 
maanomistajat 

OAS tiedoksi  Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kau-
pungingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallis-
tekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viher-
aluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristön-
suojelupäällikkö, elinkeinosuunnittelija 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Satakunnan pelastuslaitos OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus Kuulutus 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

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

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Museovirasto 
Satakunnan Museo 

OAS tiedoksi Lausunto   

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Kommenttipyyntö Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Latu Ry 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Seudun Lintuharrastajat Ry 
Rauman Vammaisneuvosto 
Rauma Golf Ry 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Kaupunkilaisen vaikutusmahdoll i-
suudet 

Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide luon-
noksesta 

Kirjallinen muistutus ehdo-
tuksesta 

Valitusoikeus kaupunginval-
tuuston päätöksestä Turun 
hallinto-oikeuteen 
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PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.nba.fi

Rauman kaupunki/Tekninen virasto, Kaavoitus
PL 104
26101 RAUMA

Viite AK25-003

Asia RAUMA, Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaava ja  asemakaavamuutos 

Rauman kaupunki on lähettänyt Museovirastolle tiedoksi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman koskien otsikossa mainittua asiaa.

Museoviraston ja Satakunnan Museon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Satakunnan 
Museo lausuu kaavasta, mikäli katsoo kannanoton tarpeelliseksi. 

Kaavasta ei ole jatkossa tarpeen lähettää Museovirastolle lausuntopyyntöä.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Sara Tamsaari

Tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Porin kaupunki/Satakunnan Museo

jmakinen
Tekstiruutu
Aloitusvaiheen lausunto
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jmakinen
Tekstiruutu
Luonnosvaiheen lausunnot



jmakinen
Tekstiruutu
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Kokouspäivämäärä
28.2.2017

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

61 § Lausuntopyyntö Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaavamuutos (AK 25-003)

TEKLA 61 § 28.2.2017 RAU/946/10.02.03/2016

Esityslistan liite:
1. kaavakartta 25.1.2017

Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 22.2.2017:

Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen lautakunnan
lausuntoa Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaavamuutoksesta.

Kaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
https://www.rauma.fi/jaakonkuruntien-teollisuusalue/

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kaavoittaa alue nykyisen teolli-
suustonttitarpeen mukaiseksi. Asemakaavassa huomioidaan myös Koilli-
sen teollisuusalueen osayleiskaavatyössä esiin tullut hulevesien käsittely-
ja viivytystarve. Asemakaavan yhteydessä annetaan uusia korttelialueita
koskevia yleistasoisia määräyksiä sekä varataan suojaviheralueelta tilaa
alueelliselle hulevesien käsittelylle. Jaakonkuruntien asemakaava-
alueella tulee varautua myös tonttikohtaiseen hulevesin viivyttämiseen.

Kiinteistö- ja mittaustoimella ei ole osayleiskaavan osalta huomautetta-
vaa.

Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 28.2.2017:

Ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-
lä mainitut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojen antaja:
suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja
puh. (02) 834 4623
riikka.pajuoja@rauma.fi

kaupungingeodeetti Timo Laitinen
puh. 02 834 4760
timo.laitinen@rauma.fi
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PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
7.3.2017

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

38 § Lausunto Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaavaehdotuksesta, ehdotukses-
ta asemakaavan muutokseksi ja asemakaavan osan kumoamisesta (AK25-003)

YL 38 § 7.3.2017 RAU/946/10.02.03/2016

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 28.2.2017:

Tavoitteena on kaavoittaa alue nykyisen teollisuustonttitarpeen mukai-
seksi, mahdollistaa mm. Finnkane Oy:n sijoittuminen alueelle. Yrityksen
toimintaa on raskaiden ajoneuvojen IMO- ja ADR-säiliöiden pesut, höyry-
tykset ja lämmitykset; neste- ja merikonttien pesut, konttikuljetukset ja
konttien tilapäissäilytykset. Asemakaavatyön yhteydessä huomioidaan
myös kiinteää polttoainetta käyttävän lämpövoimalaitoksen sijoittuminen
alueelle.

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa
Jaakonkuruntien teollisuusalueen luonnoksesta 9.3.2017 mennessä.
Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa https://www.rauma.fi/jaakonkuruntien-teollisuusalue/

Asemakaavatyön tavoitteena on lisäksi huomioida Koillisen teollisuusalu-
een osayleiskaavatyössä esiin nousseet seikat kuten viheryhteystarve
Jaakonkuruntien loppupäässä asemakaavassa korttelialueeksi osoitetun
alueen läpi ja korttelialueilla syntyvien hulevesien käsittely ja viivytystar-
ve. Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat lisäksi mm. riskienhallinta ja
uudisrakentamisen kaupunkikuvallinen ja maisemallinen sopivuus.

Suunnittelualue, pinta-alaltaan n. 14 ha, käsittää koko Jaakonkuruntiehen
liittyvän teollisuusalueen ja rajautuu pohjoisessa golfkentän alueeseen,
lännessä Koillisväylään, etelässä Saarlink Oy:n tonttiin ja Lintulehdon
puistoon ja Rauman seurakunnan maihin.

Suunnittelualueella voimassaolevan asemakaavan mukaisilta korttelialu-
eilta on puusto poistettu. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Jaakon-
kuruntien kunnallistekniikka on rakennettu.

Alue on osa UPM:n raakavesikanavan lähivaluma-aluetta. Metsäteolli-
suuden prosessivesien lisäksi vedestä valmistetaan Rauman kaupungin
vesijohtovesi. Ristiriita valuma-alueella tapahtuvan kemikaalikonttien pe-
sutoiminnan kanssa on yrityksen nykyisestä toiminnasta saatujen koke-
musten perusteella ilmeisen teoreettinen. Ainemäärät ovat onnettomuus-
tilannettakin ajatellen todennäköisesti pieniä, eikä niillä ole pääsyä välit-
tömästi kanavaan.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 7.3.2017:

Ehdotus: Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Jaakonku-
runtien teollisuusalueen asemakaavaehdotuksesta, ehdo-
tuksesta asemakaavan muutokseksi ja asemakaavan osan
kumoamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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1.3.2017 Matti Lehtonen

                                                                           LAUSUNTO

Rauman kaupunki

Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3
26101 Rauma

Jaakonkuruntien teollisuusalueen luonnos.

                      DNA Oy ( DNA) on tutkinut osaltaan Jaakonkuruntien teollisuusalueen luonnoksen
                      ja toteamme seuraavaa:

DNA Oy:llä  ei ole huomauttamista ko. teollisuusalueen luonnoksen sisältöön.

Alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita Jaakonkuruntien ja
Vesakkotien varrella, joiden sijainti tulisi huomioida. (Liite 1 )

Jos kaava-alueella olevien  DNA:n  omistamien telekaapelien sijaintia ei voida
säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava reitti.

Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista.

                      DNA Oy:n  yhteyshenkilöinä ko. asioissa toimivat aluerakennuttaja
                      Eija Patron , puhelin 0447313512 . E-Mail : eija.patron@dna.fi ja Matti Lehtonen,
                      puhelin 0447939648. E-Mail: matti.lehtonen@voimatel.fi

Yhteistyöterveisin

DNA Oy:n puolesta

Matti Lehtonen

                      Raumalla maaliskuun  1. päivänä 2017

                      Voimatel/Johtoverkot/Rakennuttaminen
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C5349006
F5349007

C5349010
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C5349008
F5349009

C5343701
F5343700

C5349024
F5349025

F5343698C5343699

F5349014

C5349015
F5349016

POMP0000

C5349017
F5349018

C5349019
F5349021

  FZOVDMU-SD192SML 945 m -12  (4142473)
  VM100 441 m -12 (4142732)
  MP100 246 m -13  (537758)
  MP100 246 m -13  (537759)
  MP100 246 m -13  (537760)

  VM-TL20 289 m -12  (4142472)
  MP100 25 m -05  (521229)
    VM10 103 m -05  (3876604)
  MP110 25 m -05  (521230)

  FZOVDMU-SD192SML 945 m -12  (4142473)
  VM-TL20 289 m -12  (4142472)
  VM100 441 m -12 (4142732)
  MP100 246 m -13  (537758)
  MP100 246 m -13  (537759)
  MP100 246 m -13  (537760)

  FYO2PMU12SML 76 m -15  (4210007)
  FYO2PMU12SML 91 m -15  (4210008)
  FZOMVDMU-SD16x12SML 319 m -15  (4217496)
  VM-TL50 343 m -15  (4209995)
  VM-TL10 76 m -15  (4210009)
  VM-TL10 91 m -15  (4210010)
  MP100 292 m -15  (598176)

  FZOMVDMU-SD16x12SML 319 m -15  (4217496)
  VM-TL50 343 m -15  (4209995)
  MP100 292 m -15  (598176)

  FZOMVDMU-SD16x12SML 319 m -15  (4217496)
  VM-TL50 343 m -15  (4209995)
  MP100 13 m -12  (537765)
  MP100 13 m -12  (537766)

  FZOMVDMU-SD16x12SML 171 m -15  (4210014)
  VM-TL50 171 m -15  (4210015)
  MP100 292 m -15  (598176)

  FYO2PMU12SML 60 m -15  (4210000)
  FYO2PMU12SML 101 m -15  (4210002)
  FYO2PMU12SML 114 m -15  (4210003)
  VM-TL10 60 m -15  (4210001)
  VM-TL10 101 m -15  (4210004)
  VM-TL10 114 m -15  (4210005)
  MP100 105 m -15  (598177)

Valitse kuva 1:1200 01.03.2017 08:46:08

0m 20m 40m 60m 80m 100m

Dokumentointitila

mleh
Kirjoituskone
RAUMA, JAAKONKURUNTIEN JA VESAKKOTIEN DNA:N KAAPELIREITIT



20

20

21

1

4
2

1

3

4

3

7

5

5

13:12

10:74

7:2

14:47

14:46

14:43

31:344

32

36

30

18

33

19

29

18

19

21

22

23

18

21

19

34

28

20

25

20

30

20

20

20

20

25

20

20

20

17.9

19.3

20.3

19.2

20.4

19.8

19.8
19.9

20.2

20.3

19.5

22.9

15.6

15.4

18.5

18.6

18.918.9

18.1

20.2

18.1

18.7

19.8

19.4

18.1

19.1

19.3
19.9

18.3

18.7

18.8

18.8

18.9

19.1

19.4 19.018.918.818.918.918.919.1

19.5

19.2

20.0

19.6

20.5

20.2

22.3

22.4

21.3

22.4

22.4

22.4

21.7
21.5

22.0

19.4

22.1

21.3

21.3 20.2

22.5

22.5

22.5

19.3

17.2

18.3

16.5

15.9

16.5

21.5

20.6

21.1

20.5

21.1
22.5

18.5

21.3

19.3

19.4

18.8

21.9

18.9

19.7

19.3

19.0

20.7 20.8

21.0

21.3

21.3

21.3

21.2
21.1

21.2

20.5

24.125.5

20.3

21.4

19.1

5

50

41

31

4

28

3

3

2

120
21

22

28

29

30

1415

17

16

17
910

12
3

4

18

8

19

5

11

2

1

6

7

13

10

12

18

9

19

23
11

7

22

21

24

18

3

1

2

20

19

15

14

13

6

8

7

5

6

23

2527

32

JAAKONKURUNTIEN TEOLLISUUSALUE
Asemakaava, asemakaavan muutos ja asemakaavan osan kumoaminen

MK 1/2000

0 50 100 150 200 m

HAVAINNEKUVA

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto / Kaavoitus

Päiväys: 16.8.2017
Suunnittelija Jouni Mäkinen



Poistettavia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä

T-6 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
Rakennukset on sijoitettava vähintään neljän metrin
etäisyydelle tonttien välisestä rajasta.

TY-3 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialue. Korttelialueelle ei saa
sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää
melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä.
Yhdistelmäajoneuvoliikenne on sallittu. Rakennukset on
sijoitettava vähintään neljän metrin etäisyydelle tonttien
välisestä rajasta.

EV Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
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1. TAUSTAA 

FinnKane Oy on hakenut asemakaavan muutosta siten, että Jaakonkurun tien pohjoispuolelta on 

osoitettavissa noin kolmen hehtaarin suuruinen yhtenäinen tontti. Kaavan tavoitteena on mah-

dollistaa Finnkane Oy:n sijoittuminen alueelle. FinnKane Oy:n toimialaan kuuluvat raskaisiin ajo-

neuvokuljetuksiin liittyen mm. säiliöiden ja merikonttien pesut, konttikuljetukset, konttien tila-

päissäilytykset sekä höyrytykset ja lämmitykset. 

 

Suunnittelualue käsittää koko Jaakonkuruntiehen liittyvän teollisuusalueen ja rajautuu pohjoises-

sa Golf-kentän alueeseen, lännessä Koillisväylään, etelässä Saarlink Oy:n tonttiin ja Lintulehdon 

puistoon ja idässä ev. lut. srk:n maanomistukseen. Suunnittelualue on laajuudeltaan n. 14 ha. 

Suunnittelualueella voimassaolevan asemakaavan mukaisilta korttelialueilta on puusto poistettu. 

Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Jaakonkuruntien rakennustyöt ovat parhaillaan meneil-

lään. 

 

Alue on osa raakavesikanavan lähivaluma-aluetta. UPM-Kymmene Oyj:n omistama raaka-

vesikanava tuo vettä Eurajoesta ja Lapinjoesta UPM:n tehtaiden prosessivedeksi ja Rauman kau-

pungin talousvedeksi. 

 

Asemakaavatyön tavoitteena on huomioida Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyössä esiin 

nousseet seikat kuten viheryhteystarve Jaakonkuruntien loppupäässä ja korttelialueilla syntyvien 

hulevesien käsittely- ja viivytystarve. Asemakaavan luonnos on parhaillaan nähtävillä ja kaava-

ehdotus on tarkoitus saada nähtäville keväällä 2017. 

 

 

2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 

Alla on esitetty kuvallisesti suunnittelualueen nykytilannetta (kuva 2.1), hydrologiaa (kuvat 2.2 ja 

2.3) sekä OYK-tasolla alueelle esitettyä hulevesien hallintaa (kuva 2.4). Alueen läpi kulkeva avo-

uoma välittää noin 96 ha laajuisen valuma-alueen hulevedet, jotka päätyvät nykyisen Pomppu-

sen pienteollisuus- ja asuinalueen läpi raakavesikanavaan.  

 

 

Kuva 2.1: Ortokuva suunnittelualueelta. Kuvan ottohetken jälkeen alueelta on kaadettu puustoa ja rakennettu ties-
töä. Lähde: Jaakonkurun asemakaavaluonnoksen selostus. 
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Kuva 2.2: Suunnittelualueen hydrologia nykytilassa (lähde: Koillisen OYK:n hulevesiselvitys, Ramboll 2016). Taustal-
la peruskartta ja suunnittelussa hyödynnetty myös muita MML:n aineistoja (latauspalvelu 2016). 

 

 

Kuva 2.3: Uuden asemakaava-alueen hulevedet vastaanottava oja on alaosassaan putkitettu (halkaisija vaihtelee 

500…600 mm välillä). Putken alaosa puuttuu kartta-aineistoista. 

 

Ojan alaosan putkituksien vuoksi hulevesien virtaaman viivytys on välttämätöntä, varsinkin kos-

ka Jaakonkuruntien alueen lisäksi myös ylemmäs valuma-alueelle on OYK-tasolla osoitettu teolli-

suuskortteleita (Kuva 2.4: Suunnittelualueelle esitetty hulevesien hallinta OYK-tasolla (lähde: 

Koillisen OYK:n hulevesiselvitys, Ramboll 2016). Taustalla peruskartta ja suunnittelussa 

hyödynnetty myös muita MML:n aineistoja (latauspalvelu 2016).Kuva 2.4). 
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Kuva 2.4: Suunnittelualueelle esitetty hulevesien hallinta OYK-tasolla (lähde: Koillisen OYK:n hulevesiselvitys, Ram-

boll 2016). Taustalla peruskartta ja suunnittelussa hyödynnetty myös muita MML:n aineistoja (latauspalvelu 2016). 

 
 

3. ARVIO ASEMAKAAVALUONNOKSEN MÄÄRÄYKSISTÄ 

3.1 Kaavamääräykset 

 

Asemakaavaluonnoksessa on tehty osayleiskaavan viivytysaluetta varten tilavaraus merkinnällä 

hule1. Tilavaraus on pinta-alaltaan noin 3400 m2. Riittävän viivytystilavuuden (OYK-selvityksen 

perusteella noin 3300 m3) aikaansaamiseksi keskimääräinen vesisyvyys altaassa tulisi siis olla 

mitoitustilanteessa noin 1 metri, kun normaalioloissa allas on kuiva. Tilavaraus on riittävä ja 

mahdollistaa viivytysalueen toteuttamisen. Alueen maastonmuotojen vuoksi allas joudutaan käy-

tännössä kuitenkin toteuttamaan suurelta osin kaivamalla, jotta se voidaan sijoittaa sille varatulle 

alueelle. Korkeiden kustannuksien lisäksi maankaivu aiheuttaa lisäksi eroosiota työmaa-alueella 

kunnes kasvillisuus on palautunut allasalueen maanpinnalle, mikä lisää liettymistä alapuolisissa 

ojissa. Hienojakoista kiintoaineskuormitusta voi kulkeutua raakavesikanavaan saakka. Tarkenta-

malla tilavarauksen rajautumista on mahdollista muodostaa riittävä viivytystilavuus huomatta-

vasti vähäisemmällä maastonmuokkauksella (ks. luku 4). 

 

Korttelialueille on osoitettu määräys hule2, jonka mukaan rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä 

erillinen sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma. Määräys ei yksinään takaa riittävää hulevesi-

en käsittelytasoa raakavesikanavan vedenlaadun turvaamiseksi tai alapuolisen uoman tai putki-

tusten tulvariskien hallitsemiseksi, mutta rakentamistapaohje antaa täydentävät määräykset. 

 

3.2 Rakentamistapaohje 

 

Hule2-määräyksessä mainittu sade- ja pintavesien johtamissuunnitelma määritellään tarkemmin 

rakentamistapaohjeessa. Ohje antaa seuraavat reunaehdot hulevesien johtamissuunnitelmalle: 

1) Hulevesiä tulee viivyttää ja käsitellä kiinteistöillä siten, että viivytystilavuutta varataan 1 

m3 jokaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Hallintarakenteen tyhjenemisen 

tulee kestää vähintään 2 tuntia ja korkeintaan 12 tuntia, ja rakenteella tulee olla yli-

vuotoreitti toimintahäiriöiden varalta. Vähintään 20 % rakenteen tilavuudesta tulee sijaita 

maanpäällisessä biosuodatuspainanteessa. 

2) Katoilta tulevat puhtaat hulevedet johdetaan biosuodatuksen ohi viivytysjärjestelmään. 

3) Viivytysjärjestelmän tulee olla suljettavissa onnettomuustilanteiden varalta. 

4) Alueet, joilla käsitellään öljyjä ja muita kemikaaleja tulee kestopäällystää. 
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Kohtien 4 ja 1 vaatimukset takaavat, että hulevedet johdetaan käsiteltäväksi biosuodatusraken-

teille niillä alueilla, joissa hulevesiin voi joutua haitallisia aineita. Tarvittaessa ympäristöluvassa 

voidaan määritellä lisäksi alueet, joilla öljynerottimen käyttäminen on tarpeen. Käytännössä ta-

vanomaisilla pysäköinti- ja piha-alueilla muodostuvien hulevesien öljypitoisuudet jäävät alle öl-

jynerottimen erotuskyvyn, eli öljynerottimesta ei näillä alueilla ole hyötyä hulevesien käsittelyssä. 

Biosuodatin soveltuu hulevesien käsittelymenetelmäksi öljynerotinta paremmin silloin, kun öljypi-

toisuudet ovat laimeita. 

 

Kohdan 2 vaatimus takaa, että biosuodatinrakenteita ei turhaan rasiteta puhtailla kattovesillä. 

 

Kohdan 3 vaatimus takaa, että onnettomuustilanteessa virtaus raakavesikanavaan on nopeasti 

pysäytettävissä. Lisäksi rakentamistapaohjeessa määrätään seuraavasti kemikaalien varastoin-

nista ja käsittelystä sekä prosessi- ja pesuvesistä: 

1) Vaarallisten kemikaalien varastoinnin turvallisuus on tarvittaessa varmistettava säiliöiden 

törmäyssuojauksin ja mahdollisen vuodon keräävin allastuksin. 

2) Kiinteistöllä on oltava välineet mahdollisen kemikaalivuodon sitomiseen ja rajoittamiseen 

sekä toimintasuunnitelma kiinteistöltä karkaavien haitallisten tai vaarallisten aineiden ja 

palon sammutusvesien hallinnasta. 

3) Prosessi- ja pesuvesien käsittely selvitetään rakennusluvan yhteydessä. 

 

Rakentamistapaohjeen määräykset arvioidaan tässä suunnitteluvaiheessa riittäviksi. Ympäristön-

suojeluviranomainen voi lupavaiheessa antaa tarkentavia kemikaalivuotoja ja sammutusvesien 

hallintaa koskevia määräyksiä, esimerkiksi kiinteistön pihan viettojen suuntaamisesta mahdollisil-

la riskialueilla kohti hulevesikaivoja siten, että kun linja suljetaan, hulevesiä ei pääse maastoon 

vaan ne kertyvät piha-alueelle. 

 

Rakentamistapaohjeessa kiinteistöille esitetty viivytysmääräys (yhteensä 1 m3 jokaista 100 pääl-

lystettyä m2 kohti) ei yksinään riitä virtaamien viivyttämiseksi siten, että tulvariski ei alapuolises-

sa verkostossa kasvaisi. Yleensä tätä suurempia viivytysvelvoitteita ei kuitenkaan kiinteistöille 

osoiteta, vaan poikkeuksellisten virtaamien hallintaan varataan tilaa yleisiltä alueilta. 

 

 

4. SUOSITUKSET TARKENNUKSIKSI ASEMAKAAVAAN EH-

DOTUSVAIHEESSA 

Valuma-alueen koillisosassa sijaitsevan uuden korttelialueen hulevesille on osayleiskaavan hule-

vesiselvityksessä osoitettu viivytysalue wk(33) Jaakonkuruntien teollisuuskortteleiden sekä itäi-

sempien kortteleiden väliselle viheralueelle, jossa maaston painannealue mahdollistaa viivytys-

alueen perustamisen ilman merkittävää maastonmuokkausta. Asemakaavaluonnoksessa esitetty 

hule1-alue edellyttää alueen kaivamista riittävän viivytystilavuuden saavuttamiseksi. 

 

Viivytysalueen toteutuksessa voidaan saavuttaa merkittävä kustannussäästö rajaamalla alue ny-

kyisen maastonmuodon mukaan, jolloin viivytysalue on mahdollista toteuttaa yksinkertaisella vii-

vyttävällä patorakenteella pääuomassa (Kuva 4.1). EV-alueelle hiljattain rakennetun vesihuolto-

linjan päälle ei kuitenkaan voi järjestää viivytystä eli vesihuoltolinjan kohdalla maastoa tulee nos-

taa pengertämällä, mikä hieman pienentää viivytystilavuutta, tai vaihtoehtoisesti korottaa jäte-

vesikaivoja kartioilla. 

 

Viivytysalueen toteuttaminen maastonmuotojen mukaan edellyttäisi EV-alueen ulottamista osit-

tain kumottavan kaavan osan alueelle. Kumottava kaava-alue on kuitenkin tarkoitus varata myö-

hemmän kaavoituksen yhteydessä osoitettavaksi korttelialueeksi, jonka rakentamisen yhteydessä 

painannetta täytetään korttelin kohdalla eli ko. kohdalla ei ole viivytystilavuutta käytettävissä. 

Kuvassa 4.1 on esitetty alueen nykyiset korkeuskäyrät ja arvio siitä, miten kaksiosainen viivytys-

alue tulevaisuudessa EV-alueelle asettuisi. Alueen kokonaispinta-ala on noin 7200 m2 ja alueen 

alin maanpinta on noin +18,2…18,5 jolloin ylivuototasolla noin 19,0 saavutetaan OYK-

selvityksessä määritelty riittävä viivytystilavuus noin 3300 m3.  

 

Viivytysaltaalle on mahdollista ja suositeltavaa johtaa myös Jaakonkuruntien itäosan hulevedet. 

Koska viivytysalueen vähimmäistilavuuden mitoituksessa ei ole huomioitu Jaakonkuruntien alu-
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een hulevesiä, suositellaan viivytysalue toteutettavaksi mahdollisimman laajana. Kuvassa 4.1 on 

lisäksi esitetty varaukset kahdelle kaava-alueen ulkopuolelle mahdollisesti myöhemmin perustet-

tavissa olevista lisäalueista. 

 

Asemakaavassa tulee esittää suositukset tai sitovat määräykset tonttien alimmasta pinnantasos-

ta. Viivytysalueiden vieressä pihataso tulee olla vähintään viivytysaltaan ylivuototaso +1,0 m. 

Viivytysalueen alapuolisen uoman viereiset tontit suositellaan toteutettavaksi vähintään 1,0 m 

korkeammalle kuin uoman pohja. 

 

 

Kuva 4.1: Esitys hulevesien viivytyksen toteutuksesta Jaakonkuruntien kaava-alueella.  

 

Asemakaavaluonnoksen tonttien numerot 1, 6, 7, 8 ja 9 hulevesiä ei todennäköisesti ole mahdol-

lista johtaa hule1-viivytysaltaalle. Sama koskee suurinta osaa tonteista 7, 10 ja mahdollisesti 

tonttia 11. Siksi suositellaan selvitettäväksi kahden lisäalueen sisällyttämistä kaavaan (Kuva 

4.1). Nämä lisäalueet jäävät kaavaluonnoksen rajan ulkopuolelle ja viivytysrakenteiden toteut-

taminen näissä kohdissa edellyttäisi ainakin osittain kaivamista. Jos lisäalueita ei ole kaavaan 

mahdollista sisällyttää, tulee selvittää vastaanottavan ojan ja hulevesijärjestelmän (ks. Kuva 2.3) 

kapasiteetti kasvaville virtaamille ja tarvittaessa kasvattaa rumpujen ja putkitusten kokoja. 

 

 
 

 
 


