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Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 26. kaupunginosan kortteli 2607 se-
kä rautatie-, suojaviher-, vesi-, energiahuollon ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa aluetta. 
 
Asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin 26. kaupunginosan suojaviher- ja energiahuollon 
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Tiivistelmä 
 

Kaava-alueen sijainti ja luonne 
Kaava-alue on pinta-alaltaan n. 76 ha ja sijaitsee n. 5 km kaupungin keskustasta koil-
liseen. Alueen läpi kulkee sähköistetty Rauma – Kokemäki-rata. Kaava-alueeseen si-
sältyvät metsittyneet Kurhesuon ja Ympyriäinensuon alueet sekä Sorrin vanha käy-
töstä poistettu kaatopaikka.  
 
Kurhesuon alueelle on rakennettu Lakarin teollisuusaluetta palvelevia hulevesien las-
kuojia ja viivytysaltaita. Osin avokanavassa osin tunnelissa alueen poikki virtaava 
raakavesikanava palvelee metsäteollisuutta ja on myös yksi Rauman vesilaitoksen 
vesilähde talousveden valmistuksessa. 
 
Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alue. 
 
Asemakaavan tavoitteet 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueen hyödyntäminen aurinkoener-
gian tuotantoalueena. Aurinkovoimalan sijoittumisen edellytyksenä on riittävän laajan 
aluekokonaisuuden osoittaminen ko. toiminnalle. Kaavan laadinnassa huomioidaan 
alueelle rakennetut Rauman Veden alavesisäiliö ja pumppaamo sekä Rauman Ener-
gian lämpökeskus. Tavoitteena on edelleen varata riittävät hulevesien hallinta-alueet. 
 
Aurinkoenergian tuotannon lisääminen tukee Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa 
(TEM 2013) asetettuja tavoitteita hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta sekä uusiutu-
van energian osuuden kasvattamisesta.  
 
Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaava sisältyy Rauman kaupungin kaavoitusohjelmaan, vireilletulo 2016.  
 
Rauman kaupunki on yhdessä aurinkoenergia toimijoiden kanssa valmistellut aurin-
koenergian tuotantoalueen sijoittamista Lakarin teollisuusalueen yhteyteen.  
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 2.2.2016 (KVJ 11 §) päättänyt, että 
em. asemakaava ja asemakaavan muutostyöhön ryhdytään. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 8.2.2016 ja se kuulutettiin nähtäville  
11.2. – 11.3.2016 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut 
mielipiteet ja lausunnot sekä vastineet niihin käsiteltiin kaavoitusjaoksen kokouksessa 
17.10.2017 (KVJ 98 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkistettu 
10.10.2017. Tarkistus koski lähinnä suunnittelualueen laajentumista tilusvaihdon 
myötä etelään. 
 
CPC Finland Oy on tehnyt Rauman kaupungin kanssa kaavanlaatimissopimuksen, 
joka on allekirjoitettu 22.5.2017. Rauman Energia Oy on myös tehnyt kaavanlaatimis-
sopimuksen (16.2.2017) lämpövoimalan sijoittumisen mahdollistamiseksi Lakariin au-
rinkoenergian tuotantoalueen asemakaavatyön (AK 26-003) yhteydessä. 

 
Kaavoitusjaosto on 14.3.2017 (KVJ 23 §) päättänyt, että aurinkoenergian tuotanto-
alueen asemakaavatyön (AK26-003) yhteydessä huomioidaan teollisuusraiteiston ti-
lavaraus. Logistikas Oy:n kanssa on tehty 26.4.2017 allekirjoitettu sopimus asiaa 
koskevien selvityskustannusten maksamisesta. 
 
Samanaikaisesti aurinkoenergian tuotantoalueen asemakaavatyön kanssa on käyn-
nissä ollut Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyö. Asemakaava-alue sisältyy 
Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan suunnittelualueeseen. Alueen asemakaa-
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van kaupunkirakenteelliset perusteet on ratkaistu vielä vireillä olevan osayleiskaava-
työn avulla.  

 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.10. – 30.11.2017 välisen ajan ja siitä pyydettiin lau-
sunnot asianomaisilta tahoilta. Kaavaluonnoksesta ei saatu kirjallisia mielipiteitä. Alu-
eella toimivilta yrityksiltä ja viranomaisilta saadut lausunnot sekä vastineet niihin käsi-
teltiin kaavoitusjaoksen kokouksessa 23.1.2018 (KVJ 10 §).  
 
Aurinkoenergian tuotantoalueen asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli 
nähtävillä 1.2. – 5.3.2018. Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei jätetty. Viranomaislau-
sunnot pyydettiin ja saatiin ELY-keskukselta ja Satakuntaliitolta. Lisäksi saatiin lau-
sunto Fingrid Oyj:ltä. 
 
Asemakaava 
Kaavassa osoitetaan neljä erillistä aluetta, jotka yhdessä mahdollistavat aurinkovoi-
malan toteutumisen. Näiden alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 41,6 ha. CPC 
Finland Oy:n laadituttaman alustavan layout-suunnitelman mukaan kaava-alueelle 
rakennettavan aurinkovoimalan teho voisi olla n. 19MWp ja vuosituotanto n. 18 000 
MWh. 
 
Pohjoisin aurinkoenergialle varatuista alueista on kaavoitettu teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös aurinkoenergian tuotantolaitoksen 
(T/aur). Merkinnällä on tavoiteltu monikäyttöisyyttä Rahtikadun varrelle sijoittuvalle 
alueelle. Kolme muuta aluetta on merkitty energianhuollon alueiksi aurinkoenergian 
tuotantoa varten (EN/aur).  

 
Aurinkoenergian tuotantoalueiksi on voitu osoittaa alueita, joiden käyttö esim. teolli-
suusalueena olisi ongelmalista mm. rakennettavuudesta, sijainnista tai aikaisemmas-
ta käytöstä johtuen. Näin on voitu edistää Koillisen teollisuusalueen tehokasta maan-
käyttöä. Energiahuollon alueet sijaitsevat osin Sorrin vanhan kaatopaikan ja toimivan 
raakavesikanavan tunneliosuuden päällä. Rakentamistapaohjeissa on annettu mää-
räykset, joita noudattamalla voidaan turvata raakavesikanavan häiriötön toimiminen 
ja Sorrin kaatopaikka alueen turvallinen uusiokäyttö. 

 
Kaava-alue sisältää myös laajat suojaviheralueet (EV). Suojaviheralueella viivytetään 
Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueilla syntyneet hulevedet. Kaava alueen naapuris-
sa on liito-oravan reviireitä. Näiden reviirien välisten yhteyksien säilyttämiseksi, suo-
javiheralueelle on osoitettu alueen osa, jolla tulee säilyttää liito-oravan kulkuyhteyksiä 
varten puustoinen kaista.  

 
Kaava-alueen läpi kulkeva Rauma – Kokemäki-rata on merkitty rautatiealueeksi. Lo-
gistiikkatoimijat pitävät edelleen raideyhteyden rakentamismahdollisuutta Lakarin 
alueelle tärkeänä. Euroports Rauma Oy ja Logistikas Oy ovat tutkimassa mahdolli-
suutta hyödyntää Lakarin aluetta logistisesti uusien konttivirtojen saamiseksi Rauman 
satamaan. Pääraiteelta pohjoiseen onkin osoitettu teollisuusraidealue tulevaa yhteyt-
tä ajatellen. URPO-rata ja sen suunnitteluvaraus on huomioitu radan eteläpuolelle 
osoitetun EV-alueen avulla.  

 
Radan ja Vuorenalhontien tasoristeys on tulevaisuudessa tarkoitus poistaa. Kaava-
karttaan on merkitty korvaava kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Jatkossa moottori-
ajoneuvoliikenne Koillisen teollisuusalueen radan eteläpuolisille alueille ohjataan Koil-
lisväylän kautta. 

 
Rauman Energian kaukolämmön vara- ja huippulaitokselle ja Rauman veden vesi-
huollon runkolinjan yhteyteen rakennetulle pumppaamolle ja alavesisäiliölle on osoi-
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tettu yhteinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 
(ET) Rahtikadun varteen. 
 
 

 
 

Asemakaavan toteuttaminen 
Lakarin alueelle on viime vuosien aikana rakennettu kunnallisteknistä valmiutta. Au-
rinkoenergiahankkeiden rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on saanut lain-
voiman. Aurinkovoimalan rakentamisen käynnistymiseen vaikuttaa hankkeen talou-
dellinen kannattavuus, johon puolestaan vaikuttavat useat eri tekijät.  
 
Korttelin 2607 voi rakentaa tarvittaessa aurinkoenergia-alueen sijaan myös teollisuus- 
ja varastoalueena.  
 
Korttelialueelle ja EN/aur-alueille on laadittu molemmille erilliset rakentamistapaoh-
jeet, jotka on liitetty kaavakarttaan. Rakentamistapaohjeissa on annettu mm. kaupun-
kikuvallisia tekijöitä, hulevesien käsittelyä ja raakavesikanavaa, vanhaa kaatopaik-
kaa, rakennettavuutta sekä maisemavaikutuksia koskevia määräyksiä. 
 
Erityistä huolellisuutta pitää rakentamisessa osoittaa raakavesitunnelin päällä sijait-
sevilla alueilla, jotta raakavesikanavan tunneliosuudelle ei aiheuteta sortumavaaraa. 
Sorrin vanhan kaatopaikan erityisolosuhteet tulee niin ikään ottaa huomioon.  
 
Rakenteiden perustustapa tulee valita maaperäolosuhteiden mukaan. Rakentaja kan-
taa vastuun riittävistä maaperäselvityksistä ja oikeasta perustamistavasta mm. suo-
alueille rakennettaessa. 
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1. Lähtökohdat 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue on pinta-alaltaan n. 76 ha ja se sijaitsee n. 5 km kaupungin keskustasta 
koilliseen. Alueen läpi kulkee sähköistetty Rauma – Kokemäki-rata. Kaava-alueeseen 
sisältyvät metsittyneet Kurhesuon ja Ympyriäisen suon alueet sekä Sorrin vanha käy-
töstä poistettu kaatopaikka.  
 
Kurhesuon alueelle on rakennettu Lakarin teollisuusaluetta palvelevia hulevesien las-
kuojia ja viivytysaltaita. Osin avokanavassa osin tunnelissa alueen poikki virtaava 
raakavesikanava palvelee metsäteollisuutta ja on myös yksi Rauman vesilaitoksen 
vesilähde talousveden valmistuksessa. 
 
Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alue sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella, jossa 
naapureina ovat mm. HKScanin Rauman siipikarjatuotteita valmistava yksikkö ja Lo-
gistikas. Kaava-alue ulottuu osin myös rata-alueen eteläpuolelle rajoittuen mm. am-
pumarata-alueeseen ja Fingridin sähköasemaan.  
 

 
Kaava-alueen sijainti on rajattu punaisella ortoilmakuvaan. 
 

 Luonnonympäristö 

Kaava-alueelle on teetetty seuraavat luonto- ja maisemaselvitykset: 
 Rauman Koillisen teollisuusalueen luontoselvitys 2009; Ahlman Konsultointi 

& suunnittelu 
 Rauman Lakarin luontoselvitys 2010; Ahlman Konsultointi & suunnittelu 
 Rauman Koillisen teollisuusalueen laajennuksen luontoselvitys 2011; Ahl-

man Konsultointi & suunnittelu 
 Rauman Koillisen teollisuusalueen lepakkoselvitys 2011; Ahlman Konsul-

tointi & suunnittelu 
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 Rauman Koillisen teollisuusalueen lisäkohteiden luontoselvitys 2013; Ahl-
man Group Oy 

 Koillinen teollisuusalue Maisemaselvitys 2010 (luonnos); Rauman kaupunki 
/ Kunnallistekniikan hallinto ja suunnittelu, Kouva & Pajuoja 

 
Maisemarakenne 
Koillisen teollisuusalueen maisema voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen maaston 
korkeusasemien ja kaltevuuden perusteella: laaksoihin, rinteisiin ja lakialueisiin. Alue 
koostuu huuhtoutuneista kallio-moreeniselänteistä ja kallioiden murroskohtiin synty-
neistä laaksonpohjista.  
 
Kaava-alueella maisemaa leimaavat alueen läpi kulkeva ratalinja, vanha käytöstä 
poistettu kaatopaikka sekä raakavesikanavan avoin osuus ja suuaukko kanavan tun-
neliosuuteen. Kurhesuolle on rakennettu hulevesien johtamiseksi ojia ja viivytysaltai-
ta. Ympyriäinen suo on ojitettu ja metsittynyt suon itäpuolella topografialtaan jyrkkä-
rinteinen ja paikallisesti korkea mäki on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. 
 
Luonnonolot 
Kaava-alueen pohjoisosissa on tehty avohakkuita ja alueen valmistelu infrarakentee-
seen liittyväksi osaksi on aloitettu. Ympyriäinensuon alue on luontoselvityksessä tul-
kittu muuntumaksi vaikka kuviolla on selviä viitteitä jäkäläturvekankaasta. Kanerva on 
erittäin runsas, valtapuuna oleva mänty kitukasvuista ja myös jäkäliä esiintyy, joskin 
vähän. Suolajistoa ovat muun muassa suopursu, tupasvilla, lakka, juolukka ja rahka-
sammalet. Muut luonnontilaisina säilyneet alueet ovat pääosin kangasmetsää.  
 
Metsälain mukaisia luontotyyppejä ei kaava-alueella ole.  
 
Vesistö ja vesitalous 
Koillinen teollisuusalue ja kaava-alue osana sitä kuuluu Raumanjoen – Pitkäjärven 
suurvaluma-alueeseen, jonka pinta-ala on noin 54 km2. Asemakaava-alueen pintave-
det muodostuvat pääosin ojista, jotka keräävät ympäristön valumavesiä soilta ja met-
sistä. Ojat laskevat alueen läpi virtaavaan metsäteollisuuden raakavesikanavaan tai 
sen tunneliosuuteen. Raakavesikanava toimii valumavesiä vastaanottavana vesistö-
nä. Vesihuollon kehittämissuunnitelman (2010) mukaan vuonna 2007 UPM-
Kymmenelle johdettiin raakavesikanavaa pitkin 36Mm3 vettä eli lähes 100.000 m3/d. 
Myös Rauman Vesi käyttää kanavassa virtaava vettä talousveden valmistukseen. 
 
Lakarin logistiikka-alueen ja Koillisen teollisuusalueen vesihuollon ja kuivatuksen jär-
jestämistä koskevassa selvitystyössä (Sweco Ympäristö Oy 2015) todetaan seuraa-
vasti: 
Rauman vedenhankinta perustuu pintaveteen, jota saadaan Lapinjoesta tai Eurajoes-
ta. Normaaliolosuhteissa Lapinjoesta otettu vesi johdetaan UPM-Kymmene Oyj:n ja 
Rauman kaupungin omistamaa raakavesikanavaa pitkin raakavesialtaana käytettä-
vään Äyhönjärveen. Raakavesikanavaan johdetaan myös Rauman koillisosasta 
muodostuvat hulevedet. Eurajoelta Raumalle rakennettu raakavesilinja pumppaamoi-
neen mahdollistaa jokiveden johtamisen suoraan vesilaitokselle. Järjestelyllä on pyrit-
ty varmistamaan puhtaan raakaveden saanti myös poikkeusolosuhteiden aikana. Eu-
rajoen riittävä virtaama kuivina kuukausina on turvattu Kokemäenjoen, Köyliönjoen ja 
Eurajoen välille rakennetulla korvausvesiputkella ja pumppausjärjestelmällä.  
 
Rauman vedenhankinta on pohjavedenottoon perustuvaan vedenottoon verrattuna 
herkempi riskeille. Koska raakavesikanavaan johdetaan jo nykyään laajalta alueelta 
muodostuvia hulevesiä, kuten rata-, tie-, teollisuus- ja maatalousalueilta, ei uuden te-
ollisuusalueen rakentuminen luo uusia riskejä vedenhankinnalle. Lakarin alueen ra-
kentamisesta muodostuvat riskit voidaan hallita hulevesien hallinnalla ja alueen käy-
tön suunnittelulla. 
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Luonnonsuojelu 
Luontoselvitysten yhteydessä on tehty liito-oravaselvitykset. Liito-oravalle kelvollisia 
alueita on kaava-alueella, suunnitellun Rahtikadun eteläpuolella. Liito-oravien reviirei-
tä on kaava-alueen läheisyydessä sen ulkopuolella mm. moottoriradan ja Fingridin 
voimalinjan läheisyydessä. 
  
Koilliselle teollisuusalueelle on tehty myös lepakkoselvitys. Selvityksessä todetaan, 
että kokonaisuudessaan alue on varsin tavanomainen lepakoiden esiintymisen suh-
teen. Havainnot saatiin melko laajalta alueelta, eikä selviä kerääntymiä havaittu. 
Huomattavaa kuitenkin on, että raakavesikanavan läheisyydessä radan pohjoispuo-
lella havaittiin neljä pohjanlepakkoa ja vesisiippa. 
 

 
Koillisen teollisuusalueen liito-oravahavainnot. Punaiset rajaukset kuvaavat alueita, 
joilla on tehty papanahavaintoja (eli reviirejä). Siniset viivat osoittavat inventoinneissa 
suositeltuja liikkumisreittejä. Sininen pallo (A) kuvaa vuoden 2016 selvityksessä löy-
dettyä reviiriä. 
 
Rakennettavuus 
Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyötä varten on kaava-alueelle laadittu yleis-
kaavatasoinen rakennettavuusselvitys. Lisäksi Rahtikadun etelänpuoleinen kortteli-
alue on tutkittu ja kairattu melko tarkasti. Sorrinsuon ja Ympyriäinensuon alueelta 
käytettävissä on vain hajanaisia maaperän kairauspisteitä. Sorrin vanhalle kaatopaik-
ka-alueelle on teetetty kaavatyötä varten oma rakennettavuusselvitys. 
 
Pääosin kaava-alue on soistunutta. Pohjamaan pinnassa on 0,5…3,0 m paksuinen 
turvekerros, jonka alla on pääosin savista silttiä. Pehmeiden maakerrosten paksuus 
alueella vaihtelee 4…9 m välillä. Paikoin turvekerroksen alla on myös liejuisia maa-
kerroksia. Radan molemmin puolin on moreenia ja kalliota. 
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Koillisen teollisuusalueen oasyleiskaavaa varten tehdyn rakennettavuusselvityksen 
tutkimuskartta, selvitysalue on jaettu viiteen eri osaan pohjaolosuhteiden perusteella: 
Alue 1: Pohjamaa on pääosin moreenia ja kalliota. Kairaukset ovat päättyneet kiveen 
tai kallioon 1…3 m. Alue 2: Pohjamaa on noin 1…3 m paksuudelta savista silttiä tai 
savea. Pehmeän maakerroksen alla on tiivistä tai keskitiivistä moreenia. Paikoin poh-
jamaan pinnassa on ohut kerros turvetta. Pohjamaa on routivaa. Alue 3: Pohjamaa 
on noin 2…6 m saakka pääosin savea. Paikoin pohjamaan pinnassa on ohut kerros 
turvetta. Pohjamaa on routivaa. Alue 4: Pohjamaa on turvetta ja savista silttiä tai sa-
vea 3…9 m syvyyteen. Turvekerroksen paksuus vaihtelee yleensä 1…3 m välillä. 
Paikoin turvekerroksen alla on myös liejuisia maakerroksia. 

Rakennettu ympäristö 

 
Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue on osa Koillista teollisuusaluetta, joka sijoittuu liikenteellisesti hyvin saa-
vutettavalle alueelle valtateiden 8 ja 12 liittävän Koillisväylän yhteyteen. Alueen läpi 
kulkee Rauman rata ja maakuntakaavaan merkitty nk. URPO-ratavaraus. Koillisella 
teollisuusalueella on valtakunnallisestikin merkittäviä voimalinjoja ja niihin liittyen alu-
eella sijaitsee Rauman sähköasema ja tasavirta-asema. Alueella toimii jätteenkäsitte-
lyasema ja UPM:n teollisuusjäteasema.  
 
Tieliikenne 
Rakenteilla oleva Rahtikatu kulkee heti kaava-alueen pohjoispuolella. Itse kaava-
alueella ei ole katuja eikä teitä. Raakavesikanavan välpälle johtaa huoltoreitti radan 
pohjoispuolitse. 
 
Valtatie 8 Turusta Oulun eteläpuolelle Liminkaan (626 km) on länsirannikon valtaväy-
lä, jonka merkitys koko Rauman elinkeinoelämän ja aluerakenteen toimivuudelle on 
keskeinen. Valtatien 8 liikennemäärä (KVL) on suunnittelualueella noin 11000 
ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus on noin 10 %.  
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Valtatie 12 kulkee Raumalta Huittisten, Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan (339 
km). Valtatien 12 tieverkollinen merkitys on suuri sekä henkilö- että tavaraliikenteelle. 
Valtatien 12 liikennemäärä (KVL) on suunnittelualueella noin 6400 ajon/vrk. Raskaan 
liikenteen osuus on noin 10 %. 
 
Kaava-alueen eteläpuolella olevat Kuivassuontie ja Vuorenalhontie ovat yksityisteitä. 
Kuivassuontiellä on 15 tonnin painorajoitus. 

 
Luostarinkylän eritasoliittymän rakennustyöt valmistuivat vuodenvaihteessa 
2016─2017. Liittymä mahdollistaa Lakarin logistiikka- ja yritysalueen sujuvat liiken-
neyhteydet valtateille 8 ja 12. Luostarinkylän eritasoliittymän valmistuminen vaikuttaa 
välillisesti kaava-alueen suunnitteluun. Äyhöntien ja Harakkalan tasoristeykset pois-
tuivat Luostarinkylän eritasoliittymän valmistuessa. Vuorenalhon tasoristeys jää tois-
taiseksi käyttöön mm. jäteaseman ja Findgridin kuljetusten vuoksi.  

 

  
Luostarinkylän eritasoliittymän tiesuunnitelman suunnitelmakartat 
 

 
Raideliikenne 
VR Track Oy:n laatimassa Lakarin raiteiston tilavaraustarkastelussa (2017) todetaan 
seuraavasti: 
Nykytilanteessa kaava-alueen ohittaa päivittäin noin 9+9 Tampere–Rauma välin tava-
rajunaa. Liikenne koostuu pääosin Jämsänjokilaakson tavarajunista (paperia Raumal-
le, kaoliinia Jämsänjokilaaksoon) sekä raakapuujunista. Tavaraliikenne liittyy kiinteäs-
ti teollisuuden prosesseihin. 
 
Vuonna 2015 rataosalla Kokemäki -Rauma on kuljetettu noin 2,4 miljoonaa nettoton-
nia, ja rataosa on tavaraliikenteen osalta Länsi Suomen merkittävimpiä. Rataosan 
suurimmat kuljetusvolyymit vuoden 2005 jälkeen ovat olleet vuosina 2006 - 2008, jol-
loin on päästy yli 3 miljoonaan nettotonniin. 
 
Henkilöliikennettä rataosuudella Kokemäki - Rauma ei toistaiseksi ole. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Suunnittelualueen muinaisjäännöksiä on kartoitettu kahden arkeologisen selvityksen 
avulla vuosina 2009 ja 2012. Selvitysten mukaan alueella ei ole muinaisjäännöksiä. 
 
Alueella on teknisiä rakenteita kuten jo aiemmin mainittu raakavesikanava sekä vast-
ikään rakennetut lämpövoimalaitos ja alavesisäiliö. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi 
luokiteltuja kohteita ei kaava-alueella ole. 

 
  
Tekninen huolto 
Voimajohdot ja sähköasema 
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Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva Rauman sähköasema on koko Suomen säh-
köjärjestelmän kannalta keskeinen solmupiste. Kaava-alueen läheisyydessä kulkee 
useita voimajohtoja. Voimajohdot ovat Fingrid Oy:n, Teollisuuden Voiman Oy:n, Sa-
tavakka Oy:n tai UPM:n omistuksessa. Kaava-alueen eteläsivulla kulkeva 110 kV:n 
voimalinja on Satavakka Oy:n omistama.  
 

 
Fingrid Oy:ltä saatu kuva suunnittelualueen voimajohtoreiteistä. 
 
Rauman Energia on rakentanut kaava-alueen läheisyyteen Vuorenalhontien etelä-
puolelle sähköaseman Lakarin alueen sähkönjakelua varten.  
 
Rauman Energia on hiljattain rakentanut kaava-alueelle Rahtikadun varteen neste-
kaasukäyttöisen lämpökeskuksen. Kaukolämmön vara- ja huippulaitoksen nimelliste-
ho on 6 MW. 
 
Elintarviketeollisuuden sijoittuminen Lakariin on aiheuttanut tarpeen rakentaa uusi 
vesihuollon runkolinja keskustasta Lakarin logistiikka-alueelle. Runkolinja kulkee 
myös kaava-alueen läpi ja sen yhteyteen on rakennettu pumppaamo ja alavesisäiliö. 
 
Ympäristöhäiriöt 
Kaava-alueella sijaitseva Sorrin kaatopaikka on toiminut Rauman maalaiskunnan yh-
dyskuntajätteen kaatopaikkana vuosina 1954-1991. Kaatopaikka on poistettu käytös-
tä vuonna 1991. Kaatopaikan valumavesiä on tarkkailtu Turun vesi- ja ympäristöpiirin 
tekemän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailututkimusten perusteella Sorrin kaa-
topaikasta on laadittu pitkäaikaisraportti 1986-2009 (Lounais-Suomen vesi- ja ympä-
ristötutkimus Oy).  
 
Sorrin kaatopaikan rakennettavuutta aurinkovoimalaa varten on selvitetty (Ramboll 
2016). Selvityksessä on kuvattu pohjaolosuhteita, kaatopaikan pintarakenteita sekä 
vesiolosuhteita seuraavasti: 
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Geologisen tutkimuskeskuksen maaperäkartassa kaatopaikka ja sen lähialueet on 
merkitty hiekkamoreeniksi. Alueelta ei ole käytettävissä maaperätutkimuksia. 
 
Pintamaan paksuus jätetäytön päällä vuonna 2016 tehdyissä koekuopissa on vähin-
tään 1 m. Pintamaakerros sisältää sekalaista täytemaata kuten lohkareita, siltti, sa-
vea, puuta, tiiltä, sepeliä, humusmaata. Jätetäyttö pintamaakerroksen alla on koste-
aa. Rikkiveden, öljyn ja liuottimine haju tuntuu, mutta kaasumittari ei reagoinut koe-
kuopasta purkautuviin kaasuihin.  
 
Kohteen vaikutusalueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Ympäristön pintave-
sien laatua on tarkkailtu kaatopaikan sulkemisen jälkeen.  
 
Kaatopaikan suotovedet purkautuvat kaatopaikan koillis- ja lounaispuolella oleviin 
ojiin, joista on otettu tarkkailumittausnäytteitä. Kaatopaikalla ei ole suotovesien ke-
räysjärjestelmää. 

Maanomistus 

Kaava-alue on kiinteistöä 684-414-31-5 ja rata-aluetta lukuun ottamatta kaupungin 
omistuksessa. 
 

1.2 Suunnittelutilanne  

 Maakuntakaava 

Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 30.11.2011 ja 
maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätök-
sellä 13.3.2013. 
 
KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT: 
Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen 
kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai 
muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Mer-
kinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.  
Suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään 
eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä 
turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja talou-
dellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä 
edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset koh-
teiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuu-
riympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä 
koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tu-
lisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla. 
 
Itäisin kaava-alueen osa on merkitty yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntanuolella 
teollisuus- ja varastoaluetta varten. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen ke-
hittämisen kannalta sellaiset tavoitteelliset maankäytön päälaajenemissuunnat, joilla 
voidaan katsoa olevan maakunnallista tai seudullista tarvetta laajenemisen selvittä-
miseen ja suunnitteluun.  
Suunnittelumääräys: Yhdyskuntarakenteen laajenemisen suunnittelussa on otettava 
huomioon yhdyskuntarakenteelliset ja liikenteelliset edellytykset uusien rakentamis-
alueiden toteuttamiselle, viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuus sekä alueen luonnon 
ja maiseman ominaispiirteet 
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ALUEVARAUS JA KOHDEMERKINNÄT: 
Kaava-alueen länsiosa on teollisuus- ja varastotoimintojen aluetta (T). Merkinnällä 
osoitetaan merkittävät teollisuus- ja varastotoimintojen alueet. Alueen suunnittelussa 
tulee erityistä huomiota kiinnittää liikenteellisten olosuhteiden järjestämiseen sekä 
huolehtia teollisuustuotannosta tai muusta toiminnasta viereisten alueiden ympäristöl-
le ja asutukselle sekä mahdollisille pohjavesialueille aiheutuvat merkittävät haitalliset 
vaikutukset estetään. 
 
Kaava-alueen itäosaan on sähköasemaan liittyen merkitty energiahuollon (EN) alue. 
Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevat alueet. Alueella on voimassa MRL 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
VIIVAT JA MUUT MERKINNÄT 
Kokemäki-Rauma-rata on merkitty pääradaksi ja metsäteollisuuden raakavesikanava 
on merkitty maakuntakaavassa yhdysvesijohdoksi. Molemmilla alueilla on voimassa 
MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
Ote maakuntakaavasta 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan Satakunnan maakunnallisesti 
merkittävät tuulivoimantuotannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaava on hy-
väksytty 13.12.2013 Satakunnan maakuntavaltuustossa ja ympäristöministeriö on 
vahvistanut vaihemaakuntakaavan 3.12.2014. Kaava sai lainvoiman KHO:n päätök-
sellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 ei ole osoitettu tuulivoiman-
tuotannon alueita Rauman kaupungin alueelle. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on vireillä. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on ollut nähtävillä 27.4.-5.6.2015 ja valmisteluaineisto on ollut julkisesti 
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nähtävillä 1.2.-3.32017 välisen ajan. Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energian tuotanto; turve, bio-
energia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat 
soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, mai-
sema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
valmisteluvaiheessa on osoitettu aurinkoenergian tuotannon kehittämisen kohdealue 
(au) Rauman kaupungin koilliselle teollisuusalueelle. 

 Yleiskaava 

Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatiminen on käynnissä. Rauman yleiskaava 
2025 (YK002035) luonnoksen mukaan kaava-alue on teollisuus- ja varastoaluetta (T), 
energianhuollon aluetta (EN), erityisaluetta (E) ja maa-ja metsätalousaluetta, jolla on 
virkistys- ja kylämaisema-arvoja (MYV). Metsäteollisuuden raakavesikanava on mer-
kitty yhdysvesijohdoksi. Kaavakarttaan on merkitty myös ratalinja, Urpo-rata ja sähkö-
linjoja.  
 

 
Ote Rauman yleiskaava 2025 (YK002035) luonnoksesta. 

 Koillisen teollisuusalueen oasyleiskaavan luonnos 

Suunnittelualueella on myös vireillä Koillisen teollisuusalueen oasyleiskaavatyö 
(OYK2038). Osayleiskaavan luonnoskartassa (11.4.2017) suunnittelualueelle on an-
nettu seuraavia aluevarausmerkintöjä: teollisuus- ja varastoalue (T), energianhuollon 
alue (EN), maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) 
ja rautatieliikenteen alue (LR). 
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Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan luonnos 11.4.2017 

 Asemakaava 

Suunnittelualueen pohjoisosassa ovat voimassa Lakarin logistiikka- ja teollisuusalu-
een asemakaavat AK13-009 ja AK26-001. Suunnittelualue on osoitettu pääosin suo-
javiheralueeksi (EV), jolle on tehty ohjeellisia aluevarauksia mm hulevesien käsittelyä 
varten. Rahtikadun varrelle on merkitty kolme erillistä teollisuus-, varasto- ja logistiik-
karakennusten korttelialuetta (T1). Junarata on merkitty rautatiealueeksi (LR) ja siitä 
erkanee pohjoiseen teollisuusraidealueeksi (LRT) osoitettu alue. Raakavesikanavan 
avoin osuus on merkitty vesialueeksi (W). 
 
Rauman kaupungin ja Fingrid Oyj:n välisen tilusvaihdon kautta Rauman kaupungille 
siirtyneellä alueella on voimassa 03.03.1987 vahvistettu asemakaava nro 4208. Ti-
lusvaihto tapahtui kiinteistöjen 684-414-27-0 Voimakenttä (om. Fingrid Oyj) ja 684-
414-31-254 Kunnan-Tuomisto (om. Rauman kaupunki) välillä. Kyseinen alue on osoi-
tettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. 
Alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitteita 
sekä korjaus- ja huoltotöiden ja valvonnan kannalta välttämättömiä asuinrakennuksia. 
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Ajantasa-asemakaava. Kuvassa ei näy rakennuskaavana vahvistettu asemakaava 
nro 4208, joka on voimassa Fingridin sähköaseman alueella. 
 

 

 
Hakemistokartta 
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 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, 
voimaantulopäivä oli 3.4.2009. 

 Pohjakartta 

 
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuk-
sen 1284/99 vaatimukset. 
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2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehto 

2.1. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Koillisen teollisuusalueen ja Lakarin logistiikka- ja teollisuusalueen laajemmat tavoit-
teet on esitelty osayleiskaavassa sekä alueella voimassa olevissa asemakaavoissa 
AK13-009 ja AK26-001. Vireillä olevan kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa 
aurinkovoimalaitoksen sijoittuminen alueelle ympäristön huomioivalla tavalla. Rahti-
kadun varrelle sijoittuvan korttelialueen osalta tavoitteena on mahdollistaa alueen ra-
kentuminen myös teollisuus- ja varastoalueena. 
 
Aurinkoenergian tuotannon lisääminen tukee Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa 
(TEM 2013) asetettuja tavoitteita hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta sekä uusiutu-
van energian osuuden kasvattamisesta.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tavoitteet on määritelty seuraavasti: 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueen hyödyntäminen aurinkoener-
gian tuotantoalueena. Aurinkovoimalan sijoittumisen edellytyksenä on riittävän laajan 
aluekokonaisuuden osoittaminen ko. toiminnalle.  

 
Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat mm.: 
 hulevesien johtaminen ja viivyttäminen 
 vanhan kaatopaikka-alueen erityisvaatimukset 
 rautatie ja URPO-ratavaraus 
 voimalinjat ja Fingridin muuntamoasema 
 ampumaradan toiminta 
 moottoriradan enduroreitit 
 aurinkovoimalan liittyminen kantaverkkoon, muuntamon sijoittuminen 
 raakavesitunneli 
 kulkuyhteydet aurinkovoima-alueille 
 maaperän rakennettavuuden ja topografian soveltuvuus aurinkovoimalan sijoit-

tumiselle 
 suunnittelualueen mahdollinen laajentuminen maakauppojen myötä 

 

2.2. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
Tilusvaihto 
Rauman kaupunki on tehnyt Fingrid Oyj:n kanssa tilusvaihdon 15.9.2017 (Toimitus-
numero 2017-5483559), joka on mahdollistanut kaava-alueen laajentamisen etelään.  
  
Lämpökeskus, pumppaamo ja alavesisäiliö 
Rauman kaupunki on saanut asemakaavan muutoshakemuksen Rauman Energia 
Oy:ltä. Rauman Energia Oy hakee Lakarin alueelle sijoittuvalle kaukolämmön vara- ja 
huippulaitokselle asemakaavan muutosta niiltä osin kuin se on tarpeellista. Energia 
on poikkeamislupakäsittelyn jälkeen rakentanut alueelle ns. kaukolämpöverkon 
kuorman tasaajana toimivan 6 MW lämpölaitoksen. 
 
Rauman vesi on puolestaan rakentanut Lakariin johtavan vesihuoltolinjan yhteyteen 
Rahtikadun varteen pumppaamon ja alavesisäiliön. 
 
Kevyen liikenteen alikulku 
Luostarinkylän eritasoliittymän suunnitelma sisältää ajatuksen radan ja Vuorenalhon-
tien tasoristeyksen poistamisesta. Aurinkoenergiakaavan yhteydessä on tutkittu ke-
vyen liikenteen korvaavan alikulkukäytävän sijoitusta.  
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Suunnitelma Vuorenalhon kevyen liikenteen alikulkukäytävästä, Ramboll 17.6.2016. 
 
Osallisten tavoitteet 
Aloitusvaiheen mielipiteet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kolme mielipidettä Rauman Seudun 
Urheiluampujat ry:ltä (RSA), Rauman Seudun Moottorikerho ry:ltä (RaSMK) ja Fingrid 
Oyj:ltä. (RSA:ta ja RaSMK:ta saadut mielipiteet on kirjattu sekä Koillisen teollisuus-
alueen osayleiskaavan (OYK2038) että tämän asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen (AK 26-003) mielipiteiksi.) 
 
Seuraavana on otteita mielipiteistä oleellisilta osiltaan ja kaavoittajan vastine niihin: 

 
Rauman Seudun Urheiluampujat ry (RSA) 
”Ratapiha- ja aurinkovoimahankkeet ovat RSA ry:n kannalta tervetulleita. Ne lisäävät 
Rauman talousalueen elinvoimaisuutta ja sitä kautta hyödyntävät myös ampumaseu-
raa. 
 
Ratapihan rakentaminen ei aiheuttaisi ongelmia Kuivassuon ampumakeskuksen toi-
minnalle. Kuivassuon ampumakeskuksella ei myöskään olisi vaikutusta tulevan rata-
pihan toimintaan, sillä ampumakeskuksen kohdalle ei sijoittuisi paljon tilaa vaativia 
toimintoja. 
 
Aurinkovoiman tuotantoalueille ei ampumakeskuksesta aiheutuisi haittaa, eikä näillä 
alueilla olisi vaikutusta ampumakeskuksen toimintaan. RSA ry kuitenkin haluaisi saa-
da haulikkoradan pohjoispuolella olevan alueen käyttöönsä, jotta toiminnan tulevai-
suus saataisiin turvattua. Ampumakeskuksesta puuttuu tällä hetkellä 150 ja 300 met-
rin kivääriradat. Ainakin 150 metrin kiväärirata olisi rakennettavissa haulikkoradan 
pohjoispuoliselle alueelle, joka rajautuisi suunniteltuun ratapihan pistoraiteeseen ja 
aurinkovoiman tuotantoalueeseen. Pistooli- ja pienoiskivääriratojen laajenemiseen on 
syytä varautua. Tästä syystä olisi hyvä saada hieman lisää aluetta käyttöön nykyisen 
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alueen kaakkoiskulmalta. Ehdotettu laajennus on esitetty Rauman kaupungille luovu-
tettavassa karttapiirroksessa. 
 
Kuivassuon ampumakeskus on maakunnallisesti merkittävä ja sen sijainti on strategi-
sesti edullinen. Siksi RSA ry:n tavoitteena on saada ampumakeskus merkittyä kaa-
vaan laajennettuna, ja siten turvata ampumakeskuksen tulevaisuus. Tämä mahdollis-
taisi pitkäjänteisen kehitystyön ja ampumaurheilun jatkumisen alueella. Ampumakes-
kuksen laajentaminen mahdollistaisi myös maanpuolustustyön kehittämisen.” 

 
Kaavoituksen vastine: 
Kaavatyössä on huomioitu RSA ry:n tavoitteet rajaamalla energiahuollon alue aurin-
koenergian tuotantoa varten (EN/aur) siten, että 150 metrin kiväärirata on rakennet-
tavissa. Itse ampumakeskuksen alue ei sisälly tämän asemakaavatyön kaava-
alueeseen. Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyön yhteydessä ratkaistaan 
myös ampumaradan kaavamerkintä. Kaavoitus on järjestänyt palavereita Rauman 
Seudun Urheiluampujat ry:n ja Rauman Seudun Moottorikerho ry:n kassa. Palave-
reissa on avoimesti keskusteltu eri osapuolten tavoitteista. 

 
Rauman Seudun Moottorikerho ry:ltä (RaSMK) 
”Valmisteilla oleva Koillisen teollisuusalueen osayleiskaava on lähtökohtaisesti moot-
torirata-alueen kannalta positiivinen: kaavoittaja on huomioimassa moottorirata-
alueen tarpeet kohtuullisesti. Haluaisimme kuitenkin, että kaavoitustyössä huomioi-
taisiin seuraavaa: 
1. Radan osittainen siirtäminen: mikäli kaavoituksessa todetaan, että rata- tai sen 

huoltoaluetta joudutaan siirtämään, tulee kaupungin kustantaa siirtotyö. Kerhol-
lamme ei yksinkertaisesti ole taloudellisia resursseja näin mittavaan työhön. 

2. Enduropolut: kaavailtu ratapiha, aurinkovoima-alue sekä teollisuusrakentaminen 
ovat osittain nykyisten enduropolkujen päällä. Kaupungin tulisi osoittaa korvaa-
vaa maa-aluetta enduroreittien käyttöön. Reitit pääsääntöisesti seuraavat van-
hoja traktori- yms. polkuja, joten suuresta asiasta ei ole kyse. 

3. Toivomme, että kaavoituksen yhteydessä varataan paikka uudelle huoltoraken-
nukselle (300m2). 

4. Toivomme myös, että radan huoltoalueelle saataisiin kaavoituksen yhteydessä 
lisää tilaa lasten motocrossradalle sekä parkkialueelle.” 

 
Kaavoituksen vastine: 
Mielipide on osoitettu koskemaan sekä Koillisen teollisuusalueen valmisteilla olevaa 
osayleiskaavaa että aurinkoenergian tuotantoalueiden asemakaavoitustyötä. Nyt kä-
siteltävää asemakaavaa ja asemakaavan muutostyötä mielipide koskee vain enduro-
polkujen osalta. Itse moottorirata-alue ei sisälly kaava-alueeseen.  
 
Motocrossradalta johtaa enduroreitti Ympyriäinensuon kautta voimalinja-alueelle. Au-
rinkoenergia-alueen rakentuminen aiheuttaa tietyin osin ko. enduroreitin linjaustar-
peen uudelleen. Asemakaavassa on RaSMK ry:n tavoite huomioitu jättämällä rata-
alueen ja EN/aur-alueen väliin n. 23 metriä leveä EV-alue, jolle enduroreitti voidaan 
rakentaa. Enduroreitin linjaus tulee uudelleen arvioitavaksi, jos/kun osayleiskaava-
työssä kaavaillut etelään suuntautuva teollisuusraide ja ratapiha-alue rakentuvat.  
 
Fingrid Oyj 
”Lähtökohtaisesti asemakaavan täytyy mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävien  
voimansiirtoyhteyksien toteuttaminen. Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä ta-
pahtuva toiminta ei saa olla ristiriidassa ympäristön sähköturvallisuuden kanssa eikä 
se saa aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle.  
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Sähköverkon voimajohtojen ohella on huomattava, että kaavoitettavalla alueella si-
jaitseva Rauman sähköasema on koko Suomen sähköjärjestelmän kannalta keskei-
nen solmupiste, jonka tarpeet tulee ottaa huomioon alueen kaavoituksessa. Kaavoi-
tuksessa tulee turvata edellytykset sähköaseman käyttöön ja kehittämiseen. Aseman 
ja sen lähialueen maankäytönsuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Fingridin kanssa, 
jottei liian lähelle asemaa kaavoiteta toimintoja, jotka häiriintyisivät tai häiritsisivät 
sähköaseman toimintaedellytyksiä.” 
 
”Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa alueen hyödyntäminen aurinkovoiman 
tuotantoalueena. Suurista aurinkovoimapuistoista ei ole Suomessa vielä paljoakaan 
kokemuksia eikä varsinkaan kantaverkon läheisyydessä. 
 
Kantaverkon käyttövarmuuden ja kunnossapitotoiminnan varmistamiseksi aurinko-
voimaloiden sijoittamisessa kantaverkkoon kuuluvien voimajohtojen ympäristöön on 
otettava huomioon muun muassa seuraavaa:  
 voimajohdon kunnossapito ja tarkastukset edellyttävät esteetöntä kulkua johto-

aukealla jalan sekä ajoneuvoilla ja työkoneilla  
 johtoaukealle on asennettu voimajohdon maadoitusjohtimia, joita ei tule vahin-

goittaa ja joiden kunnossapito ei saa estyä  
 voimajohdon maadoituspotentiaali saattaa aiheuttaa erityisiä suojaustarpeita 

alueelle sijoitettaville sähköjärjestelmille  
 johtoaukealle sijoittuvat toiminnot eivät saa estää tai hankaloittaa voimajohtora-

kenteiden, kuten pylväiden, harusten tai johtimien, uusimista tai kunnossapitoa  
 voimajohdon ukkosjohtimiin kertyvä lumi tai jää sekä huurrekuormien pudotuk-

set saattavat aiheuttaa vaaraa johtoaukealla oleville rakenteille  
 voimajohtoalueen kasvustonkäsittely, kuten johtoaukean raivaus ja reuna-

vyöhykepuiden käsittely, on voitava toteuttaa ilman, että johtoalueelle sijoitettu 
rakenne on rajoittava tai vaarantava tekijä  

 johtoaukealle sijoittuvien rakenteiden korkeutta on rajoitettu vaihtosähköilmajoh-
toja koskevissa standardeissa ja määräyksissä  

 mahdolliset uudet voimajohdot on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaisesti sijoitettava ensisijaisesti olemassa olevien voimajohtojen paikalle tai 
vierelle, joten voimajohtojen ympäristöön voi kohdistua tämän mukaisia jatko-
suunnittelutarpeita.  

 
Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella aurinkovoimalat on sijoitettava kantaverkon 
voimajohtojen johtoaukeiden ulkopuolelle. Edelleen on aurinkovoimalan sijoittamises-
sa huomioitava tarvittaessa voimajohdon rakennusrajoitusalue sekä maadoituspoten-
tiaalista aiheutuva vaarajännitealue. Ennen johtoalueella tai sen läheisyydessä tapah-
tuvan työskentelyn aloittamista on ehdottomasti pyydettävä työskentelyohjeet voima-
johdon omistajalta.  
 
Aurinkovoimalan omistaja on vastuussa kaikista niistä vahingoista, joita voimajohdol-
le tai sähkön siirrolle saattaa aiheutua aurinkovoimalan rakentamisen tai sen käytön 
seurauksena. 

 
Mikäli voimajohdon rakennemuutosten tai johtohankkeiden takia tarvitsemme johto-
alueen kokonaan käyttöömme, on aurinkovoimalan sijoittumisesta johtoalueelle sovit-
tava voimajohdon omistajan kanssa uudelleen. Mahdollinen aurinkovoimalan siirtä-
minen tapahtuu sen omistajan kustannuksella.  
 
Muut huomioitavat asiat  
Nykyisille ja tuleville voimajohdoille tulisi tehdä riittävät tilavaraukset asemakaavassa. 
On mahdollista, että sähköasemaan liittyy tulevaisuudessa muitakin uusia voimajoh-
toja ja johtojen järjestelytarpeita. Sähköaseman läheisyyteen, useiden voimajohtoalu-
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eiden väliselle alueelle ei ole toivottavaa esittää uutta rakentamista tai mitään muita 
toimintoja.” 
 
Lisäksi Fingridin mielipiteessä luetellaan muita alueen suunnittelussa huomioon otet-
tavia asioita. 

 
Kaavoituksen vastine: 
Kaava-alue on rajattu niin, että voimalinja-alueet jäävät kaava-alueen ulkopuolelle 
Satavakka Oy:n Rauma – Kairakatu 110 kV voimalinjaa lukuun ottamatta. Fingridin 
Olkiluoto – Rauma voimalinjan etäisyys kaava-alueen rajalta on lyhimmillään noin 40 
metriä.  
 
Fingridin mielipiteessä esitetyt asiat tulevat laajemmin huomioitaviksi myöhempien 
kaavaprosessien yhteydessä.  

 
Rauman kaupunki on tehnyt Fingrid Oyj:n kanssa tilusvaihdon, joka on mahdollista-
nut kaava-alueen laajentamisen etelään. 
 
Luonnosvaiheen mielipiteet 
Kirjallisia mielipiteitä ei asemakaavaluonnoksesta saatu. (Alueella toimivien yritysten 
kommentit on käsitelty lausuntoina.) 

2.3. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 
0-vaihtoehto 
0-vaihtoehdossa alue toteutettaisiin voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. 
Asemakaava ja asemakaavan muutostyöhön on ryhdytty mm. seuraavista syistä: 
 Voimassaoleva asemakaava ei mahdollista alueen laajamittaista hyödyntämistä 

aurinkoenergian tuotantoon. 
 Koska myös alueen asemakaavoittamattomilla osilla on maankäytön yhteenso-

vittamistarpeita, ei suunnittelutarveratkaisu tule kysymykseen rakennusluvan 
perustana. 

 Maankäyttöä voidaan suunnitella aiempaa tehokkaammin, koska aurinkoener-
gian tuotantoalue voi sijoittua alueille joille ei perinteistä teollisuusaluetta voisi 
sijoittaa mm. maaperän rakennettavuudesta johtuen.  
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet  

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat pää-
tökset 
Rauman kaupunki on yhdessä aurinkoenergia toimijoiden kanssa valmistellut aurin-
koenergian tuotantoalueen sijoittamista Lakarin teollisuusalueen yhteyteen. Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen mukaan aurinkovoimalan sijoittaminen Koilliselle teolli-
suusalueelle edellyttää asemakaavaa. Suunnittelualueella on maankäytön yhteenso-
vittamistarpeita, jotka parhaiten voidaan huomioida laatimalla alueelle asemakaava. 
 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 2.2.2016 (KVJ 11 §) päättänyt, että 
em. asemakaava ja asemakaavan muutostyöhön ryhdytään. Asemakaava sisältyy 
Rauman kaupungin vuoden 2016 kaavoitusohjelmaan. 
 

3.2. Vireilletulo 
Kaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella 11.2.2016 ja joka talou-
teen jaettavassa kaavoituskatsauksessa 2016 sekä kaupungin www-sivuilla. 

3.3. Aloitusvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 8.2.2016 ja se oli nähtävillä 
11.2. – 11.3.2016. OAS:n nähtävillä olosta ilmoitettiin samalla kuulutuksella kuin kaa-
van vireille tulosta (11.2.). OAS postitettiin suunnittelualueeseen rajoittuvien tilojen 
maanomistajille eri viranomaisille ja lautakunnille. 
 
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kolme kirjallista mielipi-
dettä. Mielipiteet on käsitelty selostuksen kohdassa 2.2 Prosessin aikana syntyneet 
tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen.  
 
Aloitusvaiheen lausunnot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi lausuntoa toinen Museovirastolta 
ja toinen Satakuntaliitolta. Museovirasto totesi lausunnossaan, että Museoviraston ja 
Satakunnan Museon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti kaava-asiaa hoitaa Sa-
takunnan Museo.  
 
Satakuntaliitto puolestaan pitää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja siinä esitetty-
jä suunnittelukysymyksiä varsin kattavana. Liitto pyytää huomioimaan myös mahdol-
liset maisemalliset vaikutukset sekä varaa mahdollisuuden lausunnon antoon ehdo-
tusvaiheessa tarvittaessa. 

 
Ennen asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista pyydettiin vielä CPC Finland 
Oy:ltä maaperäolosuhteita koskevaa arviointia. Sähköpostina 20.10.2017 CPC:ltä 
saatu lausunto kuuluu seuraavasti: 

 
”Kokemuksemme mukaan Lakarin suunnitellulle aurinkoenergia-alueelle voidaan si-
joittaa aurinkokennoja maaperäolojen sitä estämättä. Olemme tutustuneet alueeseen 
maastossa ja karttatiedon varaisesti. 
 
Lopullinen perustamisen varmuus selviää vasta rakentamisen lupaprosessin yhtey-
dessä tehtävillä maaperätutkimuksilla. Samassa yhteydessä varmistetaan myös, että 
raakavesikanavalle ja entiselle Sorrin kaatopaikka-alueelle valitaan perustamistapa, 
joka ei vahingoita kanavaa tai kaatopaikan rakenteita.” 
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3.4. Luonnosvaihe 
Kaavoitusjaos päätti 17.10.2017 (KVJ 98 §) kokouksessaan asemakaavan ja asema-
kaavan muutosluonnoksen (AK 26-003) nähtäville asettamisesta. Asemakaavaluon-
nos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä Rauman kaupungin palvelupiste Pyyr-
manissa sekä internetissä 27.10. – 30.11.2017 välisen ajan.  
 
Kirjallisia mielipiteitä ei asemakaavaluonnoksesta saatu. (Alueella toimivien yritysten 
kommentit on käsitelty lausuntoina.) 
 
Luonnosvaiheen lausunnot 
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 Museol-
ta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Ympäristö- ja lupalautakunnalta, Satakunnan 
pelastuslaitokselta sekä yhteislausunto Kiinteistö- ja mittaustoimelta sekä Aluepalve-
luilta.  
 
Saadut lausunnot ovat asemakaavan liitteenä samoin kuin kaavoittajan vastineet lau-
suntoihin. 
 
Kaavoitusjaos hyväksyi kaavoittajan vastineet lausuntoihin kokouksessaan 23.1.2018 
(KVJ 10 §).  

 

3.5. Ehdotusvaihe 
Luonnosvaiheeseen nähden kaavaehdotukseen on tehty seuraavat tarkistukset: 
 Eteläisen EN/aur alueen rajausta on maanvaihtoon liittyvän rajankäynnin perus-

teella tarkistettu. 
 Rakentamistapaohjeisiin on tehty kieliasua koskevia tarkistuksia. 

 
Kaavoitusjaos päätti 23.1.2018 (KVJ 10 §) kokouksessaan asemakaavan ja asema-
kaavan muutosehdotuksen (AK 26-003) nähtäville asettamisesta. Nähtävillä olon ai-
kana 1.2. – 5.3.2018 kaavasta ei jätetty muistutuksia. 
 
Kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot pyydettiin ja saatiin ELY-keskukselta ja Sa-
takuntaliitolta. Lisäksi saatiin lausunto Fingrid Oyj:ltä. Muita lausuntoja kaavaehdo-
tuksesta ei pyydetty, sillä ne pyydettiin jo luonnosvaiheessa, eikä sen jälkeen kaa-
vaan ole tehty sellaisia muutoksia, että olisi ollut tarpeen pyytää lausuntoja uudelleen. 

 
ELY-keskukselta saadun lausunnon perusteella kaavaa koskeviin rakentamistapaoh-
jeisiin on lisätty määräys, jonka mukaan aurinkoenergian tuotantoalueilla (EN/aur) 
maaperää ei saa päällystää vettä läpäisemättömäksi siten, että aluealla muodostu-
vien hulevesien määrä haitallisesti kasvaisi. 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne 
Kaavassa osoitetaan neljä erillistä aluetta, jotka yhdessä mahdollistavat aurinkovoi-
malan toteutumisen. Näiden alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 41,6 ha. CPC 
Finland Oy:n laadituttaman alustavan layout-suunnitelman mukaan kaava-alueelle 
rakennettavan aurinkovoimalan teho voisi olla n. 19MWp ja vuosituotanto n. 18 000 
MWh. 
 
Pohjoisin aurinkoenergialle varatuista alueista on kaavoitettu teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös aurinkoenergian tuotantolaitoksen 
(T/aur). Merkinnällä on tavoiteltu monikäyttöisyyttä Rahtikadun varrelle sijoittuvalle 
alueelle. Kolme muuta aluetta on merkitty Energianhuollon alueiksi aurinkoenergian 
tuotantoa varten (EN/aur).  

 
Aurinkoenergian tuotantoalueiksi on voitu osoittaa alueita, joiden käyttö esim. teolli-
suusalueena olisi ongelmalista mm. rakennettavuudesta, sijainnista tai aikaisemmas-
ta käytöstä johtuen. Näin on voitu edistää Koillisen teollisuusalueen tehokasta maan-
käyttöä. Energiahuollon alueet sijaitsevat osin Sorrin vanhan kaatopaikan ja toimivan 
raakavesikanavan tunneliosuuden päällä. Rakentamistapaohjeissa on annettu mää-
räykset, joita noudattamalla voidaan turvata raakavesikanavan häiriötön toimiminen 
ja Sorrin kaatopaikka alueen turvallinen uusiokäyttö. 

 
Kaava-alue sisältää myös laajat suojaviheralueet (EV). Suojaviheralueella viivytetään 
Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueilla syntyneet hulevedet. Viivytyksen lisäksi altail-
le on suunniteltu mahdollisuus virtaaman sulkemiseen esimerkiksi onnettomuustilan-
teessa, ja pysyvän vesipintansa ansiosta ne toimivat normaalioloissa kiintoainesta (ja 
siihen sitoutuneita haitta-aineita) laskeuttavina altaina. Myös altaiden ja raakavesika-
navan välinen ojauoma toimii rehevän kasvillisuutensa ansiosta todennäköisesti hu-
levettä puhdistavana rakenteena.  

 
Kaava alueen naapurissa on liito-oravan reviireitä. Näiden reviireiden välisten yhteyk-
sien säilyttämiseksi, suojaviheralueelle on osoitettu alueen osa, jolla tulee säilyttää lii-
to-oravan kulkuyhteyksiä varten puustoinen kaista.  

 
Kaava-alueen läpi kulkeva Rauma – Kokemäki-rata on merkitty rautatiealueeksi. Lo-
gistiikkatoimijat pitävät edelleen raideyhteyden rakentamismahdollisuutta Lakarin 
alueelle tärkeänä. Euroports Rauma Oy ja Logistikas Oy ovat tutkimassa mahdolli-
suutta hyödyntää Lakarin aluetta logistisesti uusien konttivirtojen saamiseksi Rauman 
satamaan. Pääraiteelta pohjoiseen onkin osoitettu teollisuusraidealue tulevaa yhteyt-
tä ajatellen. URPO-rata ja sen suunnitteluvaraus on huomioitu radan eteläpuolelle 
osoitetun EV-alueen avulla.  

 
Radan ja Vuorenalhontien tasoristeys on tulevaisuudessa tarkoitus poistaa. Kaava-
karttaan on merkitty korvaava kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Jatkossa moottori-
ajoneuvoliikenne Koillisen teollisuusalueen radan eteläpuolisille alueille ohjataan Koil-
lisväylän kautta. 

 
Rauman Energian kaukolämmön vara- ja huippulaitokselle ja Rauman veden vesi-
huollon runkolinjan yhteyteen rakennetulle pumppaamolle ja alavesisäiliölle on osoi-
tettu yhteinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten laitosten alue (ET) 
Rahtikadun varteen. 
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Kaavatyötä koskevassa hulevesisuunnitelmassa on esitetty kaava-aluetta koskevat 
hulevesijärjestelyt (Ramboll 2017). EV-alueilla viivytetään myös pohjoispuoleisella 
Lakarin teollisuusalueella syntyviä hulevesiä. 
 

 
Lakarin teollisuusalueen hulevesien pääreitit ja viivytys (Ramboll 2016, suunnitelma-
kartta S1). Viivytysalueet 1, 2, 3 ja 4 on rakennettu, viivytysalue 5 on vielä varaukse-
na korttelialueiden rakentuessa lisääntyvien hulevesien viivyttämiseen. 
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4.1.1  Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on n. 76 ha.  
 
Energiahuollon alueiden aurinkoenergian tuotantoa varten (EN/aur) pinta-ala on yh-
teensä n. 30,7 ha. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen, jolle saa sijoittaa 
aurinkoenergian tuotantolaitoksen (T/aur) pinta-ala on 10,9 ha. 
 
Suojaviheralueiden (EV) pinta-ala on yhteensä n. 25,3 ha. Kahden ET-alueen yhteen-
laskettu pinta-ala on n. 0,37 ha. Kaava-alueelle sijoittuvan UPM:n raakavesikanavan 
avo-osuus on merkitty vesialueeksi (W), alueen pinta-ala on n. 0,28 ha. 
 
Rautatiealueen pinta-ala kaava-alueella on n. 6,1 ha. Teollisuusraidealuetta on n. 2,3 
ha. Katualuetta kaava-alueella ei ole. 
 
Rakennusoikeus T/aur-korttelialueella n. 43 610 ja  EN/aur-alueilla yhteensä 2200 
kem2. 

 

4.2 Aluevaraukset 

4.2.1  Korttelialueet 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen 2607, jolle saa sijoittaa myös aurin-
koenergian tuotantolaitoksen (T/aur) pinta-ala on 109030 m2 ja rakennusoikeus on 
tonttitehokkuusluku e =0,40 mukaan 43612 kem2.  

 
Tarkemmin korttelialueita koskevat määräykset käyvät ilmi asemakaavakartasta. 

4.2.2  Erityisalueet 

Energianhuollon alueet  
Energiahuollon alueita aurinkoenergian tuotantoa varten (EN/aur) on kaava-alueelle 
merkitty kolme. Lännestä itään alueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraa-
vat 1) 95009 m2, 800 kem2, 2) 22472 m2, 400 kem2 ja 3) 189656 m2, 1000 kem2. 
Näillä kaikilla alueilla on eritysominaisuuksia, jotka tulee huomioida alueen rakenta-
misessa ja käytössä rakentamistapaohjeissa kuvatulla tavalla.  

 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet 
Kaava-alueella on varattu kaksi erillistä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-
kennusten ja laitosten aluetta (ET). Näistä alueista läntinen (3389 m2) palvelee Rau-
man Energian ja Rauman veden tarpeita, lämpölaitoksen, pumppaamon ja alave-
sisäiliön sijaintialueena. Itäinen ET-alue (300 m2) on kaavoitettu tulevaisuuden tarpei-
siin. 
 
Suojaviheralueet (EV) 
Kaavatyön myötä Kurhesuon ja Sorrinsuon suojaviheralueiden pinta-alat pienenevät, 
koska niitä pyritään tehokkaasti hyödyntämään aurinkoenergian tuotantoalueina. Jäl-
jelle jääviä suojaviheralueita käytetään mm. hulevesien käsittelyyn ja luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämiseen. Suojaviheralueille on merkitty raakavesikanavan suulle 
johtava ohjeellinen ajoreitti huoltoajoa varten sekä ohjeellinen yleiselle jalankululle ja 
polkupyöräilylle varattu alueen osa tulevaa kevyenliikenteen alikulkua silmällä pitäen. 

 
Radan eteläpuolisella EV-alueella on merkitys URPO-radan suunnitteluvarauksena ja 
enduro-reitin uutena kanavana. 
 
Tarkemmin alueita koskevat määräykset käyvät ilmi asemakaavakartasta. 
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4.2.3 Muut alueet  

 
Rautatiealueet 
Kaavassa valtion rataverkosta erkaneva Lakarin logistiikka-alueelle johtava kolmio-
raide on merkitty teollisuusraidealueeksi (LRT; 2,26 ha). Valtion rataverkko on merkit-
ty rautatiealueeksi (LR; 6,08 ha). 
 
VR Track Oy:n laatimassa Lakarin raiteiston tilavaraustarkastelussa (2017) kuvataan 
suunniteltua raiteistomallia mm. seuraavasti: 
Lakarin teollisuusalueen raiteistolle liikennöitäisiin lähtökohtaisesti Rauman ratapihal-
ta. Lakarin-raide erkanee Rauman ratapihan suunnasta nykyisen Kokemäki -Rauma  
-pääraiteen pohjoispuolelle km:llä 325+600. Aiemmin suunniteltu tilavaraus Äyhön ra-
tapihalle on lähes vastaavassa kohdassa pääraiteen eteläpuolella. Teollisuustontille 
on alustavasti suunniteltu kolmen tavaraliikenneraiteen raiteisto, joiden raidepituudet 
rajamerkistä rajamerkkiin ovat 200 – 280 m. 
 
Rauman ja Kokemäen suunnan raidevarauksen tulokaarteiden pienin kaarresäde on 
RATO 7:n suunnitteluminimin mukaisesti 200 m. Kaikkien tavaravaunujen kytkemistä 
ja irrottamista varten tarvitaan vähintään 600 m kaarresäde, joten vaunujen kytkemi-
nen ja irrottaminen ei ole tulokaarteissa mahdollista. 
 

 
Raiteistomalli; VR Track Oy 2017 
 
Lakarin raiteiston lisäksi varauksena on aiemmin tutkittu nykyisen Kokemäki - Rauma 
-pääraiteen pohjoispuolelle noin 800-metristä sivuraidetta. Sivuraidetta voitaisiin hyö-
dyntää myös Lakarin alueen vaihtotyössä. Sivuraide mahdollistaisi ilman Kokemäen 
suunnan vaihdettakin 400- tai jopa 600-metrisen junan Lakarin suuntaan. 600-
metrinen juna tosin edellyttäisi, että juna työnnetään Raumalta Lakariin. 
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Lakarista Rauman-suuntaan vaihtotyöt tulisivat 400-metriselläkin junarungolla linjarai-
teelle, jos lähtö tapahtuisi suoraan Rauman suuntaan. Jos käytössä on läpiajettava 
sivuraide, vaihtotyöt voitaisiin tehdä valmiiksi sivuraidetta hyödyntäen. Jos sivuraiteel-
la muodostettu junarunko on tarpeen siirtää Rauman ratapihalle, se tulisi ensin vetää 
linjalle Kokemäen suuntaan ja työntää sieltä Raumalle. Sopivalla turvalaitevarustelul-
la sivuraiteelta voitaisiin lähteä suoraan junana Kokemäen suuntaan sekä saapua 
sieltä. 

 
Vesialue 
Avo-ojassa kulkeva metsäteollisuuden raakavesikanavan osuus on merkitty vesialu-
eeksi (W; 0,28 ha). 
 
Asemakaavan osan kumoaminen 
Kaava-alueeseen sisältyy pienehkö alueen osa, jolla voimassaoleva asemakaava 
kumotaan. Tällä alueenosalla on voimassa 03.03.1987 vahvistettu asemakaava nro 
4208. Kyseinen alue on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten korttelialueeksi. Alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevia rakennuksia ja laitteita sekä korjaus- ja huoltotöiden ja valvonnan kannalta 
välttämättömiä asuinrakennuksia. Asemakaavan kumoamien on ko. alueella miele-
kästä, koska se nyt vireillä olevan kaavamuutoksen myötä jää erilleen Fingridin säh-
köasemasta ja se liittyy toiminnallisesti viereiseen ampumarataan. Toisaalta ei ole 
perusteltua antaa alueelle asemakaavassa uutta käyttötarkoitusmerkintää, koska 
ampumaradan asemakaavamerkinnät on syytä ratkaista laajempana kokonaisuutena. 
 

4.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Korttelialueelle ja EN/aur-alueille on laadittu molemmille erilliset rakentamistapaoh-
jeet, jotka on liitetty kaavakarttaan. Rakentamistapaohjeet täydentävät kaavamerkin-
töjä. Rakentamistapaohjeissa on annettu mm. kaupunkikuvallisia tekijöitä, hulevesien 
käsittelyä ja raakavesikanavaa, vanhaa kaatopaikkaa, rakennettavuutta sekä maise-
mavaikutuksia koskevia määräyksiä. 
 
 
RAKENTAMISTAPAOHJEET, KORTTELIALUE 2607 
1. Rakennusten tulee olla Lakarin alueella kaupunkikuvallisesti laadukkaita: 

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

- Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on teräs- tai kiviaineinen. Alu-
eelle saa rakentaa myös kangashalleja. 

- Rakennusten maksimikorkeus on 40 metriä. Vähäisin osin (= halkaisija 
maks.12m) tekniset rakenteet voivat ylittää em. korkeuden. 

- Rakennusten tulee olla ilmeeltään tasakattomaisia. Myös räystäätön loiva har-
jakatto (maks. 17°) tai kaarikatto ovat sallittuja kattomuotoja. 

 
2. Tonttijärjestelyt: 

- Rakennuksen etäisyyden toisen tontin rajasta on oltava vähintään puolet ra-
kennuksen korkeudesta. 

- Toimisto ja liiketilat sekä asiakassisäänkäynnit suositellaan sijoittamaan ka-
dunpuoleisille tontinosille katuilmettä rikastamaan. Ulkovarastointi, huolto ja 
lastaustoiminnot järjestetään ensisijaisesti tontin takaosissa. 

- Kiinteistöä ympäröivän aidan tulee olla teräs- tai alumiinirakenteinen, visuaali-
sesti laadukas ja tummaksi käsitelty. Epäsiistit varastoalueet aidataan umpi-
naisella tai lähes umpinaisella vähintään 180 cm korkealla aidalla. 
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- Valaistuksessa vältetään häikäisyä ja ympäristöön tarpeettomasti leviävää va-
loa. Valaistukseen käytetään mahdollisimman matalia valaisimia riittävän tihe-
ästi sijoitettuina. Valaisimien tulee suunnata valo alaspäin. 

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

- Ympäristöministeriö on antanut asetuksen rakentamista koskevista suunnitel-
mista ja selvityksistä. Asemapiirroksessa esitetään asetuksessa listattujen 
seikkojen lisäksi raskaan liikenteen operointialueet ja muut liikennejärjestelyt 
(mm. asiakasliikenne ja kevytliikenne), valaistuksen periaatteet ja mainoslait-
teiden sijoittaminen. 
 

3. Kemikaalien varastointi ja käsittely, prosessi- ja pesuvedet: 
- Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen raakavesi-

kanavaan tai imeytyminen maaperään tulee estää. 
- Vaarallisten kemikaalien varastoinnin turvallisuus on tarvittaessa varmistettava 

säiliöiden törmäyssuojauksin ja mahdollisen vuodon keräävin allastuksin. 
- Kiinteistöllä on oltava välineet mahdollisen kemikaalivuodon sitomiseen ja ra-

joittamiseen sekä toimintasuunnitelma kiinteistöltä karkaavien haitallisten tai 
vaarallisten aineiden ja palon sammutusvesien hallinnasta. 

- Prosessi- ja pesuvesien käsittely selvitetään rakennusluvan yhteydessä.  
 
4. Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esitettävä erillinen sade-, sulamis- ja pinta-
vesien (hulevesien) johtamissuunnitelma, jossa otetaan huomioon mm. seuraavat 
asiat: 

- Kiinteistöjen kestopäällystetyiltä operatiivisilta piha-alueilta tulevat hulevedet 
pumpataan tai ohjataan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta sadevesivesijär-
jestelmään.  

- Alueet, joilla käsitellään öljyjä ja muita kemikaaleja tulee kestopäällystää.  
- Katoilta tulevat puhtaat hulevedet johdetaan öljyn- ja hiekanerotuskaivojen 

ohitse sadevesijärjestelmään. 
 
5. Maisemavaikutusten lieventäminen aurinkoenergian tuotantoalueella: 

- Aurinkopaneelit tulee ryhmitellä selkeisiin ja yhtenäisiin ryhmiin.  
- Aurinkopaneelien haitallinen heijastusvaikutus tulee minimoida. 
- Mahdollisten huoltorakennusten tulee olla ympäristöönsä sopivia värityksel-

tään tummia ja mahdollisimman huomaamattomia. 
- Tontinluovutussopimuksessa ratkaistaan aurinkovoimalan rakenteiden purku-

vastuu toiminnan päätyttyä. 
 
6. Tontin suunnittelussa mm. aurinkopaneelien perustamistapaa valittaessa, raken-
nusten ja varastoalueiden sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen vaihtelevat ra-
kennettavuustekijät ja haasteelliset maaperäolosuhteet. 
 
7. Rakennukset on liitettävä MRL 57a §:n edellytysten mukaisesti kaukolämpöverk-
koon. 
 
RAKENTAMISTAPAOHJEET, EN-ALUEET 
1. Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee ottaa huomioon alueen 
sijainti raakavesikanavan päällä ja sen läheisyydessä: 

- Ei saa aiheuttaa sortumavaaraa raakavesikanavalle. Tarvittaessa on ennen 
rakennustöihin ryhtymistä tehtävä maa- ja kallioperän vakavuustarkastelu. 

- Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen raakavesi-
kanavaan tai imeytyminen maaperään tulee estää. 
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- Raakavesikanavan tunneliosuuden kaivoja ei saa sulkea rakentamalla tai läjit-
tämällä niiden päälle maata. Kaivoille tulee säilyttää kulkuyhteys huoltoa var-
ten. 

 
2. Vanhalle kaatopaikka-alueelle rakennettaessa tulee ottaa huomioon selvityksen, 
Sorrin kaatopaikan rakennettavuus aurinkovoimalaa varten, Ramboll 2016, tulokset: 

- Rakentamisesta aurinkoenergia-alueeksi tulee laatia yksityiskohtainen raken-
nussuunnitelma.  

- Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esitettävä erilliset turvallisuusohjeet. 
 
3. Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esitettävä erillinen sade-, sulamis- ja pinta-
vesien (hulevesien) johtamissuunnitelma, jossa otetaan huomioon mm. seuraavat 
asiat: 

- Kaatopaikka-alueen pinta muotoillaan niin, että pintavedet valuvat alueen ul-
koreunoja kohti tasaisesti ja imeytyvät mahdollisimman vähän kaatopaikkara-
kenteisiin. 

- Suunnitelmassa osoitetaan hulevesien valuntareitit ja mahdolliset hulevesien 
käsittelytoimenpiteet. 

- Aurinkoenergian tuotantoalueilla maaperää ei saa päällystää vettä läpäisemät-
tömäksi siten, että aluealla muodostuvien hulevesien määrä haitallisesti kas-
vaisi. 
 

 
4. Maisemavaikutusten lieventäminen: 

- Aurinkopaneelit tulee ryhmitellä selkeisiin ja yhtenäisiin ryhmiin.  
- Tuotantoaluetta ympäröivä aita tulee olla mahdollisimman huomaamaton te-

räs- tai alumiinirakenteinen. 
- Tuotantoalueiden valaistus ja aurinkopaneelien haitallinen heijastusvaikutus 

tulee minimoida. 
- Mahdollisten huoltorakennusten tulee olla ympäristöönsä sopivia värityksel-

tään tummia ja mahdollisimman huomaamattomia. 
- Tontinluovutussopimuksessa ratkaistaan aurinkovoimalan rakenteiden purku-

vastuu toiminnan päätyttyä. 
 
5. Alueen suunnittelussa mm. aurinkopaneelien perustamistapaa valittaessa tulee ot-
taa huomioon alueen vaihtelevat rakennettavuustekijät ja haasteelliset maaperäolo-
suhteet.  

4.4 Nimistö 
Asemakaava ei sisällä uutta nimistöä. Radan pohjoispuoleiset EV-alueet on nimetty 
voimassa olevan asemakaavan mukaan Sorrinsuon ja Kurhesuon suojaviheralueiksi. 

4.5 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
Kun arvioidaan kaavan suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, painot-
tuu toimivan energiahuollon näkökulma. Toteutuessaan kaava edistää uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.  
 
Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan toimia, joilla Suomi saavuttaa 
hallitusohjelmassa sekä EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee johdon-
mukaisesti kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä.  
 
Toimiva aluerakenne 
Suunnitellut aurinkoenergian tuotantoalueet sijoittuvat sähkönjakeluverkoston ja säh-
köasemien läheisyyteen. Hanke edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Rau-



33 
 

   

man seudulla.  
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Aurinkoenergian tuotantoalue rakentuu Lakarin työpaikka-alueen läheisyyteen. Alu-
een välittömässä läheisyydessä ei ole tiivistä asutusta. Raakavesikanava ja Sorrin 
käytöstä poistettu kaatopaikka on huomioitu kaavamerkinnöillä ja sitovin rakentamis-
tapaohjeen määräyksin. 
 
Aurinkovoimalla tuotettu sähkö on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta parempi 
vaihtoehto kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö. 
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
Kaava- ja aurinkoenergian tuotantoalueiden rajaukseen on vaikuttanut alueelle tehdyt 
luontoselvitykset. Kohdealueen läheisyydessä tehdyt liito-oravahavainnot on huomioi-
tu kaavatyössä (ks. Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin).  
 
Raakavesikanavan suuaukon läheisyydessä on tehty lepakkohavaintoja, jotka on 
kaavavalmistelussa huomioitu.  
 
Suuresta koostaan huolimatta alueelle ei kohdistu merkittävää virkistyskäyttötarvetta. 
Sorrinsuon ja Kurhesuon suojaviheralueet muodostavat kaava-alueelle yhdessä itä-
länsisuuntaisen viheryhteyden. Hanke ei estä seudullisten ulkoilureittien syntymistä. 
Kaava-alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
ta kohteita.  
 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
Olkiluoto-Rauma voimajohtolinja on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavalla ei 
myöskään heikennetä Rauman sähköaseman eikä tasavirta-aseman toimintamahdol-
lisuuksia. 
 
Kaava-alueen läpi kulkevalle Suomen rataverkkoon kuuluvalle Rauman radalle on va-
rattu oma tilavaraus, jossa on myös huomioitu mahdollisen teollisuusraiteen raken-
taminen Lakarin alueelle. 

 
Kaavan mahdollistama energian tuotantolaitos hyödyntää merkittävissä määrin aurin-
koa uusiutuvana energialähteenä. 

 
Luonto ja kulttuuriympäristönä erityiset aluekokonaisuudet 
Kaavalla ei heikennetä Rauman rannikkoalueen säilymistä eikä asumisen tai elin-
keinotoiminnan harjoittamisen edellytyksiä. 

4.6 Kaavan suhde maakuntakaavaan 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla 
ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin 
otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Suunnitte-
lualueella ei ole voimassaoikeusvaikutteista osayleiskaavaa, joten asemakaavaa ja 
asemakaavan muutosta ohjaa Satakunnan maakuntakaava. Kaavan suhdetta yleis-
kaavan sisältövaatimuksiin on tarkasteltu alla selostuksen kohdassa 4.7. 
 
Kaavan suhdetta maakuntakaavaan arvioidaan Satakuntaliitolta saadun lausunnon 
(17.11.2018) pohjalta sitä osin lainaten. Aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin –
asemakaava ja asemakaavan muutos toteuttaa Satakunnan maakuntakaavan tavoit-
teita. Kaavavalmistelussa on huomioitu Satakunnan maakuntakaavassa esitetyt lii-
kenteelliset ja energianhuollon tavoitteet mahdollistaen samalla suunnittelualueen 
hyödyntämisen aurinkoenergian tuotantoalueena. Asemakaavatyössä on huomioitu 
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rautatie ja Urpo-ratavaraukset, raakavesitunneli sekä voimalinjat. Koko maakunta-
kaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys vesien tilasta on otettu huomioon kaava-
määräyksissä.  

4.7 Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Lakarin aurinkoenergian tuotantolaitoksen asemakaava noudattaa valmisteilla olevis-
sa Rauman yleiskaavassa 2025 ja Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavassa esitet-
tyjä linjauksia. 
 
Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys: 
Kaava edistää Koillisen teollisuusalueen tehokasta maankäyttöä ja yhdyskuntaraken-
teen eheyttä. Energian huollon alueiksi osoitetaan alueita, joiden tehokas hyödyntä-
minen esimerkiksi teollisuusalueena olisi erinäisistä syistä ongelmallista. 
 
Toteutuessaan hanke virkistää osaltaan Rauman seudun elinkeinoelämää.  
 
Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus:  
Kaava-alueella ei ole asuinrakennuksia eikä sillä ole vaikutuksia palveluiden saata-
vuuteen. 
 
Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, se-
kä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympä-
ristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla: 
Kaava-alueen rakentuminen tukeutuu ympäröivään liikenneverkostoon. Kaavalla ei 
suljeta tärkeitä liikenneyhteyksiä tai niiden toteuttamismahdollisuuksia.  
 
Radan ja Vuorenalhontien tasoristeys on tulevaisuudessa tarkoitus poistaa. Kaava-
karttaan on merkitty korvaava kevyen liikenteen alikulkukäytävä. 
 
Kaavatyötä varten on tehty hulevesiselvitys, jossa on kuvattu raakavesikanavasta ja 
ympäröivien alueiden kuivatuksesta aiheutuvat vaatimukset. Kaavamääräyksissä ja 
rakentamistapaohjeissa on huomioitu hulevesiselvityksen suositukset. 

 
Kaava mahdollistaa aurinkoenergian tuotantolaitoksen rakentamisen, eikä vaikeuta 
olemassa olevan energianhuoltoverkoston toimintaa.  

 
Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-
painoiseen elinympäristöön: 
Kaava-alue sijaitsee Rauman kaupunki- ja maisemarakenteessa aurinkoenergian 
tuotantoon sopivalla alueella. 
 
Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset: 
Lakarin teollisuusalueen yhteyteen rakennettava aurinkovoimalan tukee Rauman 
elinkeinoelämän kehittymistavoitteita. Aurinkovoimalan toiminnalla on oletettavasti 
positiivinen imagovaikutus Lakarin alueelle. 
 
Ympäristöhäiriöiden vähentäminen: 
Sorrin kaatopaikan rakennettavuus aurinkovoimalaa varten on selvitetty erillisellä sel-
vityksellä. Selvityksen tulokset on huomioitu kaavavalmistelussa. 
 
Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen: 
Kaava-alueella on vain yhdyskuntahuoltoa palvelevia rakennuksia ja teknisiä raken-
teita.  
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Maisemallisesti suunnittelukohde sijoittuu alueelle, jolla tai jonka läheisyydessä on jo 
ennestään maisemallisia häiriötekijöitä kuten vanha Sorrin kaatopaikka, toiminnassa 
oleva Hevossuon jäteasema, moottori- ja ampumarata, voimalinjoja sekä kivenotto-
alue. Aurinkoenergian tuotantoalue koostuu neljästä osa-alueesta ja haitallisia mai-
semavaikutuksia minimoidaan mm. rakentamistapaohjeissa annettujen määräysten 
avulla. 

 
Kaava-alueen läheisyydessä tehdyt liito-oravahavainnot on huomioitu jättämällä suo-
javiheralueille reviirien välisiä ekologisia käytäviä liito-oravien kulkuyhteyksiä varten.  
 
Virkistykseen sopivien alueiden riittävyys: 
Toteutuessaan hanke pienentää metsäalueita ja ojitettuja metsittyneitä suoalueita. 
Poistuvilla luontoalueilla ei kuitenkaan ole aktiivista virkistyskäyttöä. Kaavan toteutu-
minen ei estä valmisteilla olevassa Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan luon-
noksessa esitetyn viherverkoston säilymistä. Radan pohjoispuolelle muodostuvat 
Sorrinsuon ja erityisesti Kurhesuon suojaviheralueet voivat jatkossa toimia osin virkis-
tyskäytössä.  
 
Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajille tai muulle oikeudenhaltijalle koh-
tuutonta haittaa: 
Kaava-alue on kiinteistöä 684-414-31-5 ja rata-aluetta lukuun ottamatta Rauman 
kaupungin omistuksessa. Kohtuutonta haittaa maanomistajille tai muille oikeudenhal-
tijoille ei synny. 
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5. Kaavan vaikutukset 

5.1. Vaikutusten arviointi osana suunnitteluprosessia 
Lakarin aurinkoenergian tuotantoalueen asemakaavan vaikutuksia on pyritty selvit-
tämään ja minimoimaan selvitysten ja suunnitelmien avulla. Alueelle on jo aiemmas-
sa yhteydessä laadittu luonto- ja arkeologiaselvitykset. Aurinkoenergian tuotantoon 
osoitetut alueet on rajattu siten, ettei niiden sisällä ole liito-oravan reviirejä eikä siir-
tymäreittejä ei myöskään muinaisjäännöksiä.  
 
Kaavatyötä varten tehdyssä hulevesiselvityksessä on esitetty hallittu hulevesien kä-
sittelyketju ennen hulevesien johtamista teollisuuden raakavesikanavaan. Sorrin kaa-
topaikan rakennettavuusselvityksessä on tarkasteltu käytöstä poistetun kaatopaikan 
käytettävyyttä aurinkoenergia-alueena. Teollisuusraiteiston tilavaraustarkastelulla on 
varmennettu tulevien raidejärjestelyiden rakentamisen mahdollistaminen. 
 
Satakuntaliitto on teettänyt esiselvityksen aurinkoenergian tuotantoalueista (Pöyry 
2016) liittyen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluun. Selvityksessä on 
Rauman Lakarin aurinkoenergiahankealue otettu yhdeksi esimerkkialueeksi ja sille 
on tehty taulukkomuotoinen matriisi ympäristövaikutuksista. Selvitykseen ja mainit-
tuun ympäristövaikutusmatriisiin voi tutustu Satakuntaliiton nettisivulla. 

 

 
CPC Finland Oy:n alustava Lakarin aurinkovoimalan hankesuunnitelma 
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5.2. Vaikutusten arviointi taulukkomuodossa 
 
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 
 
Alueen sijainti 
yhdyskuntara-
kenteessa 

Yhdyskunta rakenteellisesti Lakarin aurinkoenergian tuotantoalueen kaava toteuttaa 
Rauman kaupungin valmisteilla olevassa yleiskaavassa ja Koillisen teollisuusalueen 
osayleiskaavassa esitettyjä linjauksia.  
 
Alueelta voidaan osoittaa riittävän laaja alue (n. 40 ha) aurinkoenergian tuotantoon. Teol-
lisen mittakaavan aurinkoenergian tuotantoon alue soveltuu erityisen hyvin, koska alu-
een läheisyydessä on valmis suurjänniteverkko ja sähköasemia. Alue sijaitsee olemassa 
olevien katujen ja teiden ulottuvissa ja edellyttää vain huoltoyhteyksien rakentamista.  
 

+ 
 

Yhdyskunta-
rakenteen 
eheys 
 

Aurinkoenergian tuotantoalueiksi on voitu osoittaa alueita, joiden käyttö esim. teollisuus-
alueena olisi ongelmalista mm. rakennettavuudesta, sijainnista tai aikaisemmasta käy-
töstä johtuen. Näin on voitu edistää Koillisen teollisuusalueen tehokasta maankäyttöä ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttä. 
 

+ 

 
Vaikutukset liikenteeseen / muutoksen suunta 
  
Liikenne  Kaavan osoitettu teollisuusraidealue mahdollistaa Lakarin logistiikka- ja teollisuusalueen 

kytkemisen raideverkostoon. 
 
Tuotantoalueen rakentamisen jälkeen alueelle kohdistuu vain huoltoajotarvetta. Kaavan 
toteuttamisella ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia. 
 
Radan ja Vuorenalhontien tasoristeys on tulevaisuudessa tarkoitus poistaa. Kaavakart-
taan on merkitty korvaava kevyen liikenteen alikulkukäytävä. 
 
Osittain liikennöinti alueelle tapahtuu Vuorenalhontien yksityistien kautta. Myöhemmin 
tavoitteena on kytkeä Vuorenalhontie Koillisväylään ja muuttaa Vuorenalhontie kaduksi. 
 

0 

 
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen / muutoksen suunta 
 
Yhdyskunta-
tekninen huol-
to  

Kaava-alueen läpi virtaa metsäteollisuuden raakavesikanava. Energian huollon alueet 
sijaitsevat osin ko. raakavesikanavan tunneliosuuden päällä. Kanavan toiminta tulee tur-
vata kaikissa tilanteissa ja sen varmistamiseksi on rakentamistapaohjeissa annettu asiaa 
koskevat määräykset. 
 
Kaava-alueen läpi pääosin EV-alueella kulkee Lakarin vesihuoltolinja. Rauman Energian 
varalämpölaitosta ja Rauman veden pumppaamoa ja alavesisäiliötä varten on varattu 
oma ET-alue. 
 

0 

Energiatalous CPC Finland Oy:n teettämän alustavan layout-suunnitelman mukaan kaava-alueelle voi 
rakentaa 19,35 MWp voimalaitoksen. Tämän kokoluokan voimalaitos on lähtökohtaisesti 
liitettävä 110 kV:n verkkoon. 
 
Kaava-alue on rajattu niin, että voimalinja-alueet jäävät kaava-alueen ulkopuolelle ja nii-
den toiminta on näin turvattu. Satavakka Oy:n Rauma – Kairakatu 110 kV voimalinjaa 
kulkee kaava-alueen läpi ja sille on osoitettu oma johtoa varten varattu alueen osa. 
 

+ 

Kaavatalous Energian huollon alueet aurinkoenergian tuotantoa varten sijoittuvat rakennettavuudel-
taan haasteellisille alueille. Aurinkoenergiatoimijalta saadun arvion mukaa suunnitellulle 
aurinkoenergia-alueelle voidaan sijoittaa aurinkokennoja maaperäolojen sitä estämättä. 
Pehmeiden maakerrosten alueella aurinkopaneelien perustaminen on kalliimpaa, kun 
perustamisolosuhteiltaan helpoilla alueilla. 
 
Kaavaratkaisun mukainen tehokas maankäyttö on kaavataloudellisesti edullista. 

 

+ 

 
Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin / muutoksen suunta 
 
Maa- ja kallio-
perä 
 

Aurinkoenergian tuotantoalueen perustamisratkaisussa pyritään mahdollisimman kus-
tannustehokkaisiin ratkaisuihin, jolloin maaperän muokkaustoimenpiteet pyritään mini-
moimaan. Alueen käyttöönotto edellyttää työkoneilla kuljettavien huoltotieyhteyksien ra-
kentamista. 
 
Raakavesikanavan tunneliosuuden päälle rakennettaessa tulee välttää kaikkia toimenpi-
teitä, jotka voisivat aiheuttaa kanavan rakenteille vaaraa.  
 

0 
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Päästöt maa-
perään, vesiin 
ja ilmaan 
 

PÄÄSTÖT VESISTÖÖN JA MAAPERÄÄN 
Kaavatyötä varten on tehty hulevesiselvitys (Ramboll 2017), jossa on kuvattu raakavesi-
kanavasta ja ympäröivien alueiden kuivatuksesta aiheutuvat vaatimukset. Kaavamäärä-
yksissä ja rakentamistapaohjeissa on huomioitu hulevesiselvityksen suositukset. 
Hulevesiselvityksessä todetaan mm. seuraavasti: 
Aurinkopaneelikentällä poistetaan varjostavaa kasvillisuutta tarpeen mukaan. Raivaukset 
on mahdollista tehdä täysin mekaanisesti ilman esimerkiksi vesakonmyrkytysaineita.  
Tavallisesti aurinkopaneelien pinnalta ei ole tarpeen poistaa lunta, sillä talvisin aurinko-
paneelien sähköntuotanto on hyvin vähäistä. Paneelien päällä oleva lumi ja jää eivät siis 
vaikuta merkittävästi sähkön tuottavuuteen talvikuukausina. Kun aurinko alkaa lämmittää 
paneeleja, sulavat lumi ja jää niiden päältä itsestään ja tippuvat maahan 3/5 paneelien 
kaltevuuden ansiosta. Jäänestoaineita aurinkopaneeleissa ei tyypillisesti käytetä.  

 
Aurinkopaneelien lasit ovat itsepuhdistuvia ja sadevesi sekä sulava lumi puhdistavat pa-
neelien pintaa tehokkaasti. Mikäli aurinkopaneelien pinnassa on pinttynyttä likaa tai sa-
mentumia, käytetään niiden puhdistamiseen tavallisesti puhdasta vettä ja tarvittaessa 
biohajoavia kemikaaleja. Käytännössä pesuja tehtäneen muutaman vuoden välein. Bio-
hajoavuus on hyvä lähtökohta käytettäville kemikaaleille, mutta on mahdollista että vesis-
tössä biohajoaminen aiheuttaa ongelmia hapenkulutuksen vuoksi, jos käyttömäärät ovat 
runsaita. Tästä syystä pesut kannattaa ajoittaa kesäaikaan, kun biologinen toiminta on 
nopeaa ja tehokasta, eikä vesistön jääkansi estä vesistön hapensaantia. 
*** 
Rakentamistapaohjeisiin on kirjattu määräys, jonka mukaan ympäristölle haitallisten tai 
vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen raakavesikanavaan tai imeytyminen maaperään 
tulee estää. 
 
PÄÄSTÖT ILMAAN 
Aurinkovoimalla tuotettu sähkö ei aiheuta kasvihuonekaasu- tai muita savukaasupäästö-
jä. Jos vaikutuksia verrataan fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun sähköön, voidaan vaiku-
tuksia ilmanlaatuun pitää myönteisinä. 
 
 

+ 

Luonnon mo-
nimuotoisuus 
 

Alueelle laadituissa luontoselvityksissä on kaava-alueen läheisyydestä havaittu Liito-
oravien reviireitä. Liito-oravan liikkumisen turvaamiseksi reviirien välillä on kaavakarttaan 
merkitty alueet, jolla tulee säilyttää puustoinen kaista ko. kulkuyhteyksiä varten. 
 
Raakavesikanavan suuaukon läheisyydessä on tehty lepakkohavaintoja. Lepakkoha-
vainnot on huomioitu kaavatyössä jättämällä kanavan suuaukon läheisyys suojaviher-
alueeksi. 
 
Kohdealueella ei ole tiedossa muita erityisiä luontoarvoja.  
 
Aurinkoenergian tuotantoalueiden aitaaminen on tarpeen ilkivallan estämiseksi ja turval-
lisuussyistä. Aitaaminen rajoittaa eläimien kulkumahdollisuuksia. Jättämällä aitaan kul-
kuaukkoja voidaan estevaikutusta vähentää pienten eläinten osalta. 
 

0 

 
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön / muutoksen 
suunta 
 
Maisema Maisemavaikutuksiltaan hanke on paikallisesti merkittävä. Aurinkoenergia-alueiden yh-

teenlaskettu pinta-ala on n. 40 ha. Aurinkoenergian tuotantoon suunnitelluilta alueilta on 
metsä kaadettava ennen alueen rakentamista.  
 
Lakarin aurinkoenergia-alue sijoittuu alueelle, jonka läheisyydessä on jo ennestään mai-
semahäiriöitä kuten voimalinjoja, jäteasema, ampumarata, moottorirata, käytöstä poistet-
tu kaatopaikka, pääraide ja rakenteilla oleva teollisuusalue. Maisemavaikutuksia lieven-
tää alueen koostuminen neljästä eri osasta. Kun hankkeen maisemavaikutukset suhteu-
tetaan sen sijaintiin teollisuusalueen lievealueella, voidaan kielteisiä maisemavaikutuksia 
pitää melko vähäisinä. 
 
Rakentamistapaohjeisiin on kirjattu määräyksiä, joiden tavoitteena on maisemavaikutus-
ten lieventäminen esimerkiksi aitaamista, paneelien ryhmittelyä ja huoltorakennusten ul-
koasua koskien. 
 

- 

Kaupunkikuva Kaupunkikuvallisesti kaava-alueen pohjoisimmat osat liittyvät viereiseen teollisuusaluee-
seen.  
 

0 

Kulttuuriperin-
tö 

Kaava-alue ei ole arvokkaalla maisema-alueella, ei myöskään kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaksi arvioidulla alueella. Arkeologisten selvitysten mukaan kaava-alueella ei ole 
muinaisjäännöksiä. 
 
 

0 

Rakennettu 
ympäristö  
 

Kaava-alueella ei ole muita rakennuksia kun vastikään rakennetut yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevat rakennukset Rahtikadun varrella. 
 

0 
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Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön / muutoksen suunta 
 
Ympäristöhäi-
riöt 

Aurinkoenergian tuotantoalue ei aiheuta merkittävää ympäristöhäiriötä. Esimerkiksi tuuli-
voimaan verrattaessa ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Rakennusvaiheessa hanke 
aiheuttaa melua. 
 
Aurinkoenergian tuotantoalueen sijoittuminen vanhan Sorrin kaatopaikan päällä aiheut-
taa rakentamiselle erityisvaatimuksia, joita on selvitetty erillisellä selvityksellä Sorrin kaa-
topaikan rakennettavuus aurinkovoimalaa varten (Ramboll 2016). Selvityksen tulokset on 
rakennusvaiheessa huomioitava, kuten rakennustapaohjeet edellyttävät. 
 

0 

Sosiaalinen 
ympäristö 
 

Kaava-alueella ei ole asumista. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Perkontien, Kur-
hetien ja Kuivassuontien varrella lähimmillään n. 360 metrin etäisyydellä kaava-alueesta.  
 
Tuotantoalueen vaikutukset väestöön ovat vähäiset ja ilmenevät lähinnä muutoksina 
maisemassa. Suoria näkymiä asuinalueilta ei kaava-alueelle ole. 
 

0 

Virkistys 
 

Aurinkoenergian tuotantoon suunniteltu alue on nykyisellään pääosin ojitettua, metsitty-
nyttä suoaluetta. Sen merkitys virkistyskäytössä on vähäinen eikä alue kuulu Rauman 
virkistysverkostoihin. 
 
Kaava-alueen rajauksessa on huomioitu viereinen ampumarata siten, että ampumaradan 
toimintoja voidaan täydentää 150 metrin kivääriradalla. 
 
Motocrossradalta johtaa enduroreitti Ympyriäinensuon kautta voimalinja-alueelle. 
Aurinkoenergia-alueen rakentaminen aiheuttaa tietyin osin ko. enduroreitin uudelleen 
linjaustarpeen. Asemakaavassa on RaSMK ry:n tavoite huomioitu jättämällä rata-alueen 
ja EN/aur-alueen väliin EV-alue, jolle enduroreitti voidaan rakentaa. 
 
Satakuula RY:llä on Sorrinsuolla paintball-metsäkenttä. Kaavan toteutuessa kenttää ei 
voida enää käyttää. 
 

- 

Julkiset palve-
lut 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia julkisiin palveluihin. 
 

0 

Yksityiset pal-
velut 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia yksityisiin palveluihin. 
 

0 

 
Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin / muutoksen suunta 
 
Elinkeinotoi-
minta 

Asemakaavan muutos mahdollistaa aurinkoenergian tuotantoalueen sijoittumisen Rau-
man Lakarin teollisuus- varasto- ja logistiikka-alueen yhteyteen. Aurinkovoimalan raken-
tamisella olisi oletettavasti virkistävä vaikutus Rauman elinkeinoelämään. Voimala vah-
vistaisi Lakarin alueen imagoa vihreän teknologian alueena. 
 

+ 

Työpaikat Aurinkovoimalan ei edellytä vakituista henkilöstöä vaikkakin laitoksen ylläpito vaatii 
säännöllistä huoltoa. Lisäksi rakentamisvaiheessa hankkeella on työllistävä vaikutus. 
 

+ 
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6. Asemakaavan toteutus 

6.1 Asemakaavan toteutus 
Lakarin alueelle on viime vuosien aikana rakennettu kunnallisteknistä valmiutta. Au-
rinkoenergiahankkeiden rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on saanut lain-
voiman. Aurinkovoimalan rakentamisen käynnistymiseen vaikuttaa hankkeen talou-
dellinen kannattavuus, johon puolestaan vaikuttavat useat eri tekijät.  
 
Korttelin 2607 voi rakentaa tarvittaessa aurinkoenergia-alueen sijaan myös teollisuus- 
ja varastoalueena.  
 
Aurinkoenergia-alueiden rakentaminen edellyttää raakavesikanavan tunnelin suulle 
johtavan huoltoreitin osittaista siirtämistä. Kaavassa osoitetun radan alittavan kevyen 
liikenteen alikulkukäytävän rakentamisen aikataulusta ei kaava laadittaessa ole tie-
toa. 

 
Korttelialueelle ja EN/aur-alueille on laadittu molemmille erilliset rakentamistapaoh-
jeet, jotka on liitetty kaavakarttaan. Rakentamistapaohjeissa on annettu mm. kaupun-
kikuvallisia tekijöitä, hulevesien käsittelyä ja raakavesikanavaa, vanhaa kaatopaik-
kaa, rakennettavuutta sekä maisemavaikutuksia koskevia määräyksiä. 
 
Erityistä huolellisuutta pitää rakentamisessa osoittaa raakavesitunnelin päällä sijait-
sevilla alueilla, jotta raakavesikanavan tunneliosuudelle ei aiheuteta sortumavaaraa. 
Sorrin vanhan kaatopaikan erityisolosuhteet tulee niin ikään huomioida. Aurinkoener-
gian tuotantoon kaavoitetuilla alueilla on osa-alueita, joille aurinkopaneelien sijoitta-
minen ei ehkä ole mahdollista, esimerkiksi vanhan kaatopaikan penkat ja voimalinjan 
alusta. 
 
Rakenteiden perustustapa tulee valita maaperäolosuhteiden mukaan. Rakentaja kan-
taa vastuun riittävistä maaperäselvityksistä ja oikeasta perustamistavasta mm. suo-
alueille rakennettaessa.  
 
 
*** 
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen ja kaavoitusavus-
taja Taina Heinonen. Lisäksi kaavan valmistelu on edellyttänyt monialaista teknisen 
toimialan, kaupunki- ja aluekehittämispalveluiden sekä konsulttitahojen yhteistyötä. 
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