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       18.1.2018 

AURINKOENERGIAN TUOTANTOALUE LAKARIIN (AK 26-003); asemakaava, asemakaavan muutos ja ase-

makaavan osan kumoaminen 

LUONNOSVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT 

Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa sekä in-

ternetissä 27.10. – 30.11.2017 välisen ajan. Viranomaislausunnot ELY-keskukselta, Liikennevirastolta, Sata-

kuntaliitolta ja Satakunnan Museolta pyydettiin saada 15.1.2018 mennessä. 

Kirjallisia mielipiteitä ei asemakaavaluonnoksesta saatu. (Alueella toimivien yritysten kommentit on tässä 

yhteydessä käsitelty lausuntoina.) 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta yrityksiltä: UPM Paper ENA Oy:ltä, HKScan Finland Oy:ltä, 

Fingrid Oyj:ltä, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oyj:ltä. CPC Finland Oy toteaa kommentissaan, ettei se anna 

lausuntoa kaavaluonnoksesta. 

Viranomaislausunnot saatiin Satakuntaliitolta, Liikennevirastolta, Satakunnan Museolta, Varsinais-Suomen 

ELY-keskukselta, Ympäristö- ja lupalautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta sekä yhteislausunto Kiin-

teistö- ja mittaustoimelta sekä Aluepalveluilta.  

 

LAUSUNTOTIIVISTELMÄT  JA KAAVOITTAJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN 

UPM Paper ENA Oy  

Paperitehdas antoi seuraavat kommentit kaavamuutokseen ak 26-003: 

Suhtaudumme myönteisesti asemakaavamuutokseen aurinkoenergian tuotantoalueen ra-

kentamisen 

mahdollistamiseksi. Tässä muutama kommentti huomioitavaksi kaavan valmistelussa: 

- Kaikki aurinkoenergian tuottamiseen liittyvät laitteet on suunniteltava ja asennetta-

va niin, ettei niiden käyttö ja huoltaminen aiheuta vaaraa tai haittaa raakavesikana-

valle, -tunnelille tai –veden laatuun. 

- Kaikki aurinkoenergian tuottamiseen liittyvät laitteet suunniteltava ja asennettava 

niin, että niiden 

siirtäminen raakavesitunnelin päältä on mahdollisimman helppoa mahdollisten tun-

nelin korjaustöiden ja tarkastusten mahdollistamiseksi. 

- Raakavesitunnelin huoltoluukuille ja välpälle on päästävä asianmukaisella huoltoka-

lustolla. 

- Raakavesikanavan reunoille pitää jäädä rasitesopimuksien mukaiset huoltokäytävät. 

Kaavoittajan vastine 

Kaavan rakentamistapaohjeissa on määrätty, että alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja 

käytössä tulee 

ottaa huomioon alueen sijainti raakavesikanavan päällä ja sen läheisyydessä: 

- Ei saa aiheuttaa sortumavaaraa raakavesikanavalle. Tarvittaessa on ennen rakennus-

töihin ryhtymistä tehtävä maa- ja kallioperän vakavuustarkastelu. 
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- Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen raakavesikana-

vaan tai imeytyminen maaperään tulee estää. 

- Raakavesikanavan tunneliosuuden kaivoja ei saa sulkea rakentamalla tai läjittämällä 

niiden päälle maata. Kaivoille tulee säilyttää kulkuyhteys huoltoa varten. 

 

Kaupunki voi luovutusasiakirjoissa vielä tarkemmin määritellä alueen luovutukseen liittyviä 

ehtoja, joissa voidaan tarkentaa mm. raakavesikanavan huoltoon liittyviä yksityiskohtia. 

 

Luontoselvityksen esityksen mukaisesti raakavesikanavan reuna-alueet on merkitty luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeäksi alueeksi, ekologiseksi käytäväksi, jolla tulee 

säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten puustoinen kaista (luo1). Merkintä ei 

kuitenkaan estä raakavesikanavan huoltoon liittyviä toimenpiteitä. Oleellista on, että alueella 

säilytetään riittävästi puustoa liito-oravan siirtymistä varten. 

 

 

Fingrid Oyj 

Lakarin alueelle sijoittuu useita nykyisiä Fingridin voimajohtoja ja Olkiluoto 4 ydinvoimalai-

tosyksikköhankkeen edellyttämiä uusia voimajohtoreittejä. Alueella on myös Fingridin Rau-

man sähköasema, tasavirta-asema ja suurmuuntajien kuljetuksiin käytettävä siirtokuor-

mauspaikka radan varrella. Fingrid on osallistunut monin tavoin keskusteluun alueen suun-

nittelusta. Lausuimme aurinkovoima-alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunni-

telmasta 11.3.2016. Rauman kaupunki on tehnyt Fingrid Oyj:n kanssa tilusvaihdon 15.9.2017 

(Toimitusnumero 2017-5483559). 

 

Edellisessä lausunnossamme toimme esille näkökohtia aurinkovoimaloiden sijoittumisesta 

suhteessa voimajohtoihin. Asemakaava-alue on rajattu kuitenkin luonnosvaiheessa siten, et-

tä Fingridin voimajohtoalueet jäävät kaava-alueen ulkopuolelle. Fingridillä ei ole siten huo-

mauttamista asemakaavaluonnoksesta. 

 

Kaavoittajan vastine 

Kuten Fingrid toteaa lausunnossaan, asemakaavan valmistelussa ja kaava-alueen rajauksessa 

on pyritty huomioimaan Fingridin tavoitteet.  

 

HKScan Finland Oy 

HKScan toivottaa mielipiteessään aurinkoenergiaprojektin tervetulleeksi Lakarin alueelle ja 

naapuriksi. Samalla kommentissa tiedustellaan vaikuttaako hanke HKScanin tuotantolaitok-

sen vedensaantiin ja kaavoitusalueella olevaan vedenpumppaamoon.  

 

Kaavoittajan vastine 

HKScanin kommenttiin on jo vastattu sähköpostilla: 

Asemakaavaluonnoksessa on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 

laitosten alue (ET) Rahtikadun varteen, joka palvelee Rauman Energian ja Rauman veden tar-

peita: lämpölaitoksen, pumppaamon ja alavesisäiliön sijaintialueena. Kaavaluonnoksessa on 

siis otettu huomioon HKScanin vedensaannin turvaaminen. 
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Rauman Energia Sähköverkko Oy 

Rauman Energialla ei lausuttavaa Aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin asemakaavan ja 

asemakaavamuutoksen luonnoksesta. 

 

 

DNA Oyj 

Dna Oyj:llä ei ole lausuttavaa Lakarin asemakaavamuutoksen luonnoksesta. 

 

*** 

 

Satakuntaliitto 

Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että asemakaava ja asemakaavan valmisteluaineisto 

on laadittu huolella ja asiantuntevasti. 

 

Aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin -asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos 

toteuttaa Satakunnan maakuntakaavan tavoitteita. Kaavaluonnoksessa on huomioitu Sata-

kunnan maakuntakaavassa esitetyt liikenteelliset ja energianhuollon tavoitteet riittävällä ta-

valla mahdollistaen samalla suunnittelualueen hyödyntämisen aurinkoenergian tuotantoalu-

eena. Asemakaavatyössä on huomioitu rautatie ja Urpo-ratavaraukset, raakavesitunneli sekä 

voimalinjat. Koko maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys vesien tilasta on otet-

tu huomioon kaavamääräyksissä. Satakuntaliitto painottaa jatkosuunnittelussa ja vaikutusten 

arvioinnissa edelleen huomioimaan raakavesikanava siten, että haitallisten aineiden huuh-

toutuminen kanavaan ja muihin vesistöihin estetään. 

 

Satakuntaliitto pyytää täydentämään selostuksen maakuntakaavoitusta käsittelevää kohtaa 

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 1 ja 2 koskevilla tiedoilla. Lisäksi olisi hyvä käydä läpi kaa-

van suhde maakuntakaavaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja yleiskaavan si-

sältövaatimusten ohessa.  

 

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnoilla olevasta Rau-

man kaupungin Aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin -nimisen asemakaavan ja asemakaa-

van muutoksen luonnoksesta muuta lausuttavaa. 

 

 

Kaavoittajan vastine 

Satakuntaliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota tärkeään seikkaan: raakavesikanavaan 

johdettavien hulevesien puhtauteen.  Myös kaavavalmistelussa hulevesien puhtauden var-

mistamista on pidetty tavoitteena. Kaavamääräyksen mukaan rakennuslupaprosessin yhtey-

dessä on esitettävä erillinen sade-, sulamis- ja pintavesien johtamissuunnitelma. T/aur-

alueita koskien rakentamistapaohjeissa on annettu mm. seuraavat määräykset: 

- Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen raakavesikana-

vaan tai imeytyminen maaperään tulee estää. 

- Vaarallisten kemikaalien varastoinnin turvallisuus on tarvittaessa varmistettava säili-

öiden törmäyssuojauksin ja mahdollisen vuodon keräävin allastuksin. 
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- Kiinteistöllä on oltava välineet mahdollisen kemikaalivuodon sitomiseen ja rajoitta-

miseen sekä toimintasuunnitelma kiinteistöltä karkaavien haitallisten tai vaarallisten 

aineiden ja palon sammutusvesien hallinnasta. 

- Prosessi- ja pesuvesien käsittely selvitetään rakennusluvan yhteydessä.  
Vastaavasti EN/aur-alueita koskee seuraava rakentamistapaohjeen määräys: 

- Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen raakavesikana-

vaan tai imeytyminen maaperään tulee estää. 

 

 

Edellä mainittujen määräyksien avulla voidaan jatkosuunnittelulta ja rakentamiselta edellyt-

tää, että haitallisten aineiden huuhtoutuminen kanavaan, jonne alueen hulevedet johdetaan, 

estetään. 

 

Kaavaselostusta on täydennetty Satakuntaliiton esittämällä tavalla. 

 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Kaavaratkaisu noudattaa Satakunnan maakuntakaavan, ja myös vielä luonnosvaiheessa ole-

via yleiskaavan ja osayleiskaavan ratkaisuja. ELYkeskus esittää seuraavat seikat otettavaksi 

huomioon jatkosuunnittelussa. 

 

Vaikutusten arvioinnissa koskien hulevesiä olisi hyvä havainnollistaa kaavaselostuksessa laa-

jemmalta alueelta kuin nyt on tehty (s.26, hulevesisuunnitelma Ramboll 2017). Laajempi ha-

vainnointi olisi perusteltua, sillä EV-alueilla on tarkoitus viivyttää myös pohjoispuolelta Laka-

rin teollisuusalueelta syntyviä hulevesiä ja uuden T-korttelin hulevedet on selvityksen mu-

kaan tarkoitus johtaa Rahtikadun hulevesijärjestelmään. ELY-keskus pitää tärkeänä, että 

asemakaavaratkaisu osaltaan estää haitallisten aineiden huuhtoutumisen raakavesikanavaan 

ja edelleen muihin vesistöihin. 

 

Radan eteläpuolisella osalla osa voimassa olevaa asemakaavaa on tarkoitus kumota. Syytä 

kumoamiselle ei ole tuotu kaavaselostuksessa esille. Ko. kohta on jo asemakaavoitettua, ja se 

olisi hyvä myös jatkossa osoittaa aluemerkinnällä. Mikäli ko. kohdan maankäyttöä on tarvet-

ta rajoittaa jostakin syystä, niin sen voi kaavamääräyksessä ja -selostuksessa tuoda esille. 

 

Pilaantunut maaperä 

Kaava-aineiston mukaan energiahuollon alueet sijoittuvat osin Sorrin vanhan kaatopaikan 

päälle. Kaatopaikka on merkitty toimintansa perusteella ympäristöhallinnon maaperän tilan 

tietojärjestelmään kohteena, jonka pilaantuneisuus on arvioitava tai puhdistettava, ja siten 

maankäytölle on asetettu rajoite. 

 

Kaatopaikka on ollut käytössä vuosina 1952–1991 (39 v.) ja sen jätetäyttö on paikoillaan. ELY-

keskuksella ei ole tietoa, että alueella olisi tehty maaperän pilaantuneisuuteen liittyviä tut-

kimuksia. Mikäli kaatopaikan alueella tullaan tekemään rakentamis- ja kaivutöitä, tulee ajois-
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sa selvittää, onko maaperässä haitta-aineita, joista voi aiheutua terveys- tai ympäristöhaittaa 

tai -vaaraa. Pilaantuneilla alueilla toimenpidetarve tulee arvioida ja tarvittaessa ryhtyä toi-

menpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi. 

 

Jätetäyttöalueella kaivutöiden yhteydessä esiin tulevat jätteet on toimitettava asianmukai-

seen käsittelyyn laitokselle, jolla on ympäristölupa niiden vastaanottoon. Jätteiden käsitte-

lyssä on noudattava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita ja määräyksiä. 

Kaatopaikka on merkitty kaavaluonnoksen karttaan merkinnällä saa5. Kaavaselostusta tulee 

täydentää alueen maaperän tilan osalta. Lausunnon liitteenä on Maaperän tilan tietojärjes-

telmän kohderaportti. 

 

ELY-keskuksella ei ole luonnonsuojelun, liikenteen ja vesihuollon osalta huomautettavaa 

kaavaluonnokseen. 

 

Kaavoittajan vastine 

Hulevedet 

Kaavaselostukseen on asemakaavan kuvaukseen lisätty Lakarin teollisuusalue hulevesiselvi-

tyksen suunnitelmakartta, josta ilmenee mm. hulevesien pääreitit ja viivytysalueet (Ramboll 

2016, suunnitelmakartta S1). Suojaviheralueille osoitetuille altaille on viivytyksen lisäksi 

suunniteltu mahdollisuus virtaaman sulkemiseen esimerkiksi onnettomuustilanteessa, ja py-

syvän vesipintansa ansiosta ne toimivat normaalioloissa kiintoainesta (ja siihen sitoutuneita 

haitta-aineita) laskeuttavina altaina. Myös altaiden ja raakavesikanavan välinen ojauoma 

toimii rehevän kasvillisuutensa ansiosta todennäköisesti hulevettä puhdistavana rakenteena. 

 

Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueen korttelialueita koskien on annettu useita kaava- ja ra-

kentamistapaohjeiden määräyksiä, joiden tavoitteena on estää ympäristölle haitallisten tai 

vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen raakavesikanavaan. Satakuntaliiton lausuntoon an-

netussa lausunnossa on listattu näitä määräyksiä. 

 

Asemakaavan osan kumoaminen 

Kaava-alueeseen sisältyy pienehkö alueen osa, jolla voimassa oleva asemakaava kumotaan. 

Tällä alueenosalla on voimassa 03.03.1987 vahvistettu asemakaava nro 4208. Kyseinen alue 

on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueek-

si. Alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitteita sekä 

korjaus- ja huoltotöiden ja valvonnan kannalta välttämättömiä asuinrakennuksia. Asemakaa-

van kumoamien on ko. alueella mielekästä, koska se nyt vireillä olevan kaavamuutoksen 

myötä jää erilleen Fingridin sähköasemasta ja se liittyy toiminnallisesti viereiseen ampumara-

taan. Toisaalta ei ole perusteltua antaa alueelle asemakaavassa uutta käyttötarkoitusmerkin-

tää, koska ampumaradan asemakaavamerkinnät on syytä ratkaista laajempana kokonaisuu-

tena. ELY-keskuksen esityksen mukaisesti em. kuvaus on lisätty asemakaavan selostukseen 

(kohtaan 4.2.3 Muut alueet). 
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Pilaantunut maaperä 

Kaava-alueella sijaitseva Sorrin kaatopaikka on toiminut Rauman maalaiskunnan yhdyskunta-

jätteen kaatopaikkana vuosina 1954-1991, kuten ELY-keskuskin lausunnossaan toteaa. Kaa-

vatyötä varten on Sorrin kaatopaikan rakennettavuutta aurinkovoimalaa varten selvitetty 

(Ramboll 2016). Selvityksen ja aurinkoenergiatoimijoilta saadun tiedon mukaan aurinkoken-

not on suunniteltu perustettaviksi kaatopaikan pintakerroksen varaan asennettujen 

betonisten ratapölkkyjen päälle, joiden alle suositellaan tehtäväksi > 300 mm paksu murske-

kerros. Murskekerroksen alle asennetaan suodatinkangas. Kennojen pintakuormitus on al-

hainen n. 40 kg/m2. Kennojen suuntausta voidaan säätää mahdollisten painumien vuoksi.  

 

Kaavan rakentamistapaohjeen mukaan vanhalle kaatopaikka-alueelle rakennettaessa tulee 

ottaa huomioon selvityksen, Sorrin kaatopaikan rakennettavuus aurinkovoimalaa varten, 

Ramboll 2016, tulokset: 

- Rakentamisesta aurinkoenergia-alueeksi tulee laatia yksityiskohtainen rakennus-

suunnitelma.  

- Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esitettävä erilliset turvallisuusohjeet. 

- Kaatopaikka-alueen pinta muotoillaan niin, että pintavedet valuvat alueen ulkoreu-

noja kohti tasaisesti ja imeytyvät mahdollisimman vähän kaatopaikkarakenteisiin. 

 

Kaavaselostusta on täydennetty Sorrin kaatopaikan pohjaolosuhteita, pintarakenteita sekä 

vesiolosuhteita koskevalla kuvauksella (Rakennettu ympäristö / Ympäristöhäiriöt). Tässä yh-

teydessä ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta tehdä tarkentavia tutkimuksia maaperän pi-

laantuneisuudesta.  

 

Aurinkovoimalan rakentamisen yhteydessä tulee välttää kaatopaikan suojakerroksen avaa-

mista ja kaivutöitä. Mikäli kaivutöitä kuitenkin tehdään, tulee ennen kaivutöihin ryhtymistä 

selvittää maaperän haitta-aineet, joista voi aiheutua terveys- tai ympäristöhaittaa tai  

-vaaraa. Pilaantuneilla alueilla tulee arvioida toimenpiteiden tarve ja ryhtyä tarvittaessa toi-

menpiteisiin ympäristönsuojeluviranomaisten määräyksiä noudattaen. 

 
Liikennevirasto 

 

Liikennevirasto on tutustunut asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnokseen ja antaa 

lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. 

 

Uusi radan alikulkusilta 

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu uusi rautatien alittava kevyen liikenteen alikulkusilta 

noin 230 metriä Vuorenalhontien (ratakm 0326+0065) tasoristeyksen itäpuolelle. Alikulkuyh-

teys on tarkoitettu korvaavaksi yhteydeksi kevyelle liikenteelle siinä vaiheessa, kun Vuo-

renalhontien tasoristeys poistetaan yleisen liikenteen käytöstä ja jää vain erikoiskuljetusten 

reitiksi. Rautatien eteläpuolelle Vuorenalhontien tasoristeyksen ja uuden alikulun välisellä 

alueella sijaitsee Fingrid Oy:n suurmuuntamokuljetusten kuormauspaikka ja lastausraide. To-

teutuessaan uusi alikulku tulee estämään lastausraiteen mahdollisen pidentämisen tulevai-

suudessa. Kaavatyön yhteydessä tulee selvittää Fingrid Oy:ltä, onko lastausraiteen pidentä-
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miselle nähtävissä tarvetta tulevaisuudessa. Tarpeen vaatiessa alikulkuyhteyden sijainti on 

ratkaistava raiteen pidentämisen mahdollistavalla tavalla. 

 

Uuden alikulun ja sinne johtavan kevyen liikenteen väylän suunnittelussa ja toteutuksessa tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei kevyt liikenne alikulusta huolimatta ohjaudu 

edelleen yleiseltä liikenteeltä suljetulle Vuorenalhontien tasoristeykselle ja aiheuta vaarati-

lanteita. Tarvittaessa kulku tasoristeykseen on estettävä rakenteellisesti, mutta erikoiskulje-

tukset mahdollistavalla tavalla. 

 

Radanvarren ajoyhteys ja radan stabiliteetti 

Kaavaluonnoksessa rautatien pohjoispuoliselle suojaviheralueelle on osoitettu ohjeellinen 

ajoyhteys (ajo) raakavesikanavan suuaukolle. Suunnittelualueella rautatiessä on kaksi peh-

meikkökohdetta ratakilometrivälillä 325+360–325+420 sekä 325+640–325+740. Pehmeikkö-

kohteet on huomioitava radanvarteen osoitetun tien suunnittelussa ja rakentamisessa. Ra-

dan läheisyyteen rakentamisesta ei saa aiheutua turvallisuusriskiä, haittaa radan stabiliteetil-

le tai muuta haittaa rautatielle tai junaliikenteelle. 

 

Hulevedet 

Kaavaluonnoksessa radan läheisyyteen on osoitettu laajoja energiahuollon alueita aurin-

koenergian tuotantoa varten (EN/aur). Alueiden jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 

huomiota alueella muodostuvien hulevesien hallintaan. Lisääntyviä hulevesiä ei saa johtaa 

radan sivuojaan ja siten vaikeuttaa rautatien kuivatuksen toimivuutta. 

 

Teollisuusraidealue ja yksityisraide 

Asemakaavaluonnoksessa on varauduttu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti Lakarin 

alueelle sijoittuvaan teollisuusraiteistoon. Liikennevirasto pitää hyvänä, että kaavatyön yh-

teydessä on selvitetty kaavassa osoitetulle teollisuusraidealueelle kaavaillun yksityisraiteen 

toteuttamismahdollisuuksia ja liittymistä Kokemäki – Rauma -rataosaan. Liikennevirasto 

muistuttaa, että ratalain (2.2.2007/110) säännösten soveltaminen voi tulla kyseeseen myös 

yksityisraiteen suunnittelun ja rakentamisen kohdalla ratalain 2 §:n mukaisesti. Yksityisrai-

teen suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja hallinta edellyttää Liikenteen turvallisuusvi-

rasto Trafilta haettavaa turvallisuuslupaa. Yksityisraiteen liittämisestä valtion rataverkkoon 

tulee lisäksi sopia aikanaan Liikenneviraston kanssa. Liikennevirasto ei osallistu yksityisrai-

teen toteutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. 

 

Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lau-

sunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus. 

 

Kaavoittajan vastine 

Vuorenalhontien tasoliittymän korvaava kevyen liikenteen alikulku on kaavakarttaan merkit-

ty rautatiealueen ja radan pohjoisen puoleisen EV-alueen osalta, itse Fingridin siirtokuor-

mausasema ei ole kaava-alueella. Fingridiin ollaan oltu yhteydessä alikulkusuunnitelman ja 
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nyt vireillä olevan kaavahankkeen yhteydessä. Fingrid on ilmoittanut, että heillä ei ole tarvet-

ta pidentää siirtokuormausaseman lastausraidetta. 

 

Valmisteilla olevaa asemakaavatyötä varten on laadittu hulevesiselvitys. Radan pohjoispuo-

listen EN-alueiden hulevedet johtuvat pääsääntöisesti pohjoiseen eli poispäin radasta. Radan 

eteläpuolinen EN-alue sijoittuu radan sivuojien valuma-alueelle. Aurinkoenergia-alueet eivät 

kuitenkaan käytännössä lisää alueella syntyvien hulevesien määrää, koska paneelien alla ole-

vaa maaperää ei päällystetä. Korttelin 2607 hulevesien viivytys on suunniteltu toteutettavak-

si Kurhesuon suojaviheralueella, ja vedet laskevat viivytyksestä raakavesikanavaan alittamat-

ta rautatietä. Jo rakennettuja viivytysrakenteita voidaan vielä tarvittaessa laajentaa mm. 

korttelin 2607 itäpuolelle osoitetulla viivytysalueella. 

Teollisuusraidealue ylittää hulevesien viivytysjärjestelmän kuivatusuoman, joka toimii myös 

tulvareittinä. Teollisuusraiteen alle tuleva uusi rumpu on mitoitettava siten, että se ei aiheu-

ta tulvatilanteessa haitallista padotusta. 

 

Rauman kaupunki on tietoinen, että yksityisraiteen liittämisestä valtion rataverkkoon tulee 

sopia aikanaan Liikenneviraston kanssa. Liikennevirastolta saatu lausunto on välitetty myös 

Rauman kaupungin Aluepalveluiden tietoon. 

 

 

Satakunnan Museo 

 

Aurinkoenergian tuotantoalue sijaitsee ympäristössä, jossa on lukuisia muinaismuistolain 

(295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, pääosin varhaismetallikautisia röykkiöitä 

ja asuinpaikkoja. Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyötä varten alueella onkin toteutet-

tu useita arkeologisia inventointeja. Lähinnä suunnittelualuetta sijaitsevat sen itäpuolella 

voimalinjan läheisyydessä olevat IVO ja Kunnan-Tuomisto –nimiset röykkiökohteet. Suunnit-

telualue on kuitenkin rajattu siten, että muinaisjäännökset eivät sijoitu kaava-alueelle. Ar-

vokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ei suunnittelualueelta tai sen lähiympäristöstä 

tunneta. 

 

 

Satakunnan pelastuslaitos 

 

Satakunnan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaan koskien Lakariin asemakaavan ja 

asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 26-003) (Aurinkoenergian tuotantoalue). 

 

 

Ympäristö- ja lupalautakunta 

 

Ympäristönsuojeluyksikön toimialan osalta kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa. 

Rakennusvalvonnalla ei ole lausuttavaa asiasta. 
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Kiinteistö- ja mittaustoimi sekä Aluepalvelut 

 

Kiinteistö- ja mittaustoimi sekä Aluepalvelut ovat olleet asemakaavan valmisteluvaiheessa 

mukana, eikä kummallakaan ole huomautettavaa. 


