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1 TAUSTAA

1.1. Yleiskaavatyön taustaa

Kaavoitusjaosto on pää  änyt yleiskaavan tekemi-
sestä 21.11.2006 hyväksyessään kaavoitusohjel-
man vuodelle 2007. Yleiskaavatyön tavoi  eena on 
saada kaupungin kehi  ämisen kannalta keskeiset 
hankkeet käyn  in ja linjata yhdistyvän kunnan 
maankäy  östrategia sekä maankäy  ö.

Tarkoituksena on laa  a koko kunnan oikeusvaikut-
teinen, yleispiirteinen aluevarausyleiskaava.
Yleiskaavaa täydentämään ja tarkentamaan 
laaditaan osayleiskaavat sekä Rauman keskustan 
alueelle, Vanha Rauman suojavyöhykkeelle e  ä 
keskustaajamaa ympäröiville kyläalueille. 

Tavoi  eena on yleiskaava, jossa yhdistyneen 
kunnan kehityksen ja tulevan maankäytön kannal-
ta keskeiset alueet, hankkeet ja mene  elytavat 
voidaan määritellä ja ohjelmoida.

 Tavoi  eet:
 o  liikenteellinen saavute  avuus
 o  kunnallistekniikan saavute  avuus 
 o  palveluiden saavute  avuus 
 o  Rauman vetovoimaisuuden kasva  aminen
 o  naapurikun  en maankäytön huomioiminen ja yhteensovi  aminen.

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

 Keskeisiä hankkeita ovat mm:
 o  rata- ja  everkostojen kehitys-
     tarpeet
 o  sataman laajenemistarpeet
 o  muut elinkeinoelämän hankkeet.

 Keskeisiä mene  elytapoja:
 o  yksityiskohtaisemman kaavoituksen tarpeiden ja tavoi  eiden määritys
 o  maankäytön yhteensovi  aminen kaupungin eri hallintokun  en strategioiden kanssa. 
 o  kaupungin eri toimijoiden ja asukasryhmien mielipiteet. 

taloudellinen ja ekologinen maankäy  ö
hyvä paikka asumiselle ja yri  ämiselle
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1.2. Kaavan vaiheet ja osallistuminen

Yleiskaava laadi   in kahdessa vaiheessa. Aluksi 
käy  in strateginen vaihe, jonka tuloksena, vaih-
toehtoisten rakennemallien pohjalta laadi   in 
yleiskaavan strategisen vaiheen Visio 2025 –kaa-
vakar  a. Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi 
26.11.2012 Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi 
perustaksi jatke  aessa yleiskaavaprosessia juridi-
seen vaiheeseen.

Yleiskaavan juridisessa vaiheessa laadi   in kaava-
luonnos, jonka Rauman kaupunginhallitus hyväksyi 
16.5.2016 (KH 249§ 16.5.2016). Kaavaluonnos 
asete   in nähtäville 26.5. – 30.6.2016.

Yleiskaavan tavoitevuosi oli strategisessa ja luon-
nosvaiheessa 2025, mu  a ehdotusvaiheessa to-
de   in, e  ä selvitysten ja mitoituksen perusteella 
tarkoituksen mukainen tavoitevuosi on 2030. 

Yleiskaavaehdotus hyväksy   in 4.6.2018 ja se oli 
nähtävillä 15.6.-31.8.2018.

Yleiskaavan hyväksyminen
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1.2.1. Strateginen vaihe
Osallistumisprosessina tavoi  eiden täsmen-
tämistä varten on järjeste  y visioseminaari 
kaupunginvaltuustolle, asukaskysely Rauman 
kaupungin ko  sivuilla, kyläyhdistyskysely sekä 
sidosryhmäkeskustelut elinkeinoelämän ja eri 
viranomaisten kanssa.
 
Yleiskaavatyön ohjelmoinnin pohjaksi teh  in 
osallistumis- ja arvioin  suunnitelma. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi 15.11.2010 (554 §) Rauman 
yleiskaavan 2025 osallistumis- ja arvioin  suunni-
telman sekä ase    se julkises   nähtäville. Osal-
listumis- ja arvioin  suunnitelma oli nähtävillä 
13.12.2010 – 19.1.2011. Osallistumis- ja arvioin-
 suunnitelmasta saa  in kolme lausuntoa: Liiken-

nevirastolta, Fingrid Oy:ltä ja Museovirastolta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.12.2010 (662 §) 
Rauman yleiskaavan 2025 strategisen vaiheen 
rakennemallivaihtoehdot selostuksineen sekä 
ase    ne julkises   nähtäville. Rakennemallit 
VE1- VE3 olivat nähtävillä  17.1. – 18.2.2011 
Rakennemallivaihtoehdoista pyyde   in ja saa  in 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Satakunta-
liiton lausunnot.

Rakennemalleista saa  in mielipiteitä yhteensä 
91 kappale  a. Mielipiteensä ilmaisi yhteensä 
273 henkilöä. Suurin osa mielipiteistä koski vaih-
toehtoa VE2. Mielipiteensä jä  äneistä yhteensä 
235 henkilöä (86%) ilmoi    kanna  avansa vaih-
toehtoa 2, ”Keskustasta merelle”.  

Saatuja mielipiteitä ja selvityksiä esitel  in 
kaupunginhallituksen seminaarissa Jämijärvellä 

20.4.2011 sekä valtuustoseminaarissa Forssassa 
20.5.2011.

Kaupunginhallitus pää    23.1.2012 (62 §) aset-
taa Rauman yleiskaava Visio 2025 nähtäville 
ja saa  aa sen kaupunginvaltuustolle  edoksi. 
Rauman yleiskaavan alustava visio 2025 oli näh-
tävillä 10.2. – 13.4.2012 välisen ajan yhteispal-
velupiste Pyyrmanissa sekä kaupungin verkko-
sivuilla. Visiota esitel  in kaupunginvaltuustolle 
30.1.2012. Yleisö  laisuus järjeste   in 12.3.2012.

Alustavasta visiosta 2025 saa  in nähtävilläolo-
aikana yhteensä 40 mielipide  ä. Osassa mie-
lipiteistä allekirjoi  ajana oli yhteisö, yhdistys 
tai useita allekirjoi  aneita. Mielipiteet koski-
vat uusia asuinalueita, haja-asutusalueiden ja 
maaseudun merkintöjä, satamaratkaisuja sekä 
Maanpään alue  a ja eteläistä ratayhtey  ä.

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

•  Rauman kauppakamari
Lisäksi pyyde   in asiantun  jalausunnot seuraa-
vilta:
•  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
•  Insinööritoimisto Ma    Pitkälä Oy
•  VR Track

Lausuntojen perusteella tarkenne   in kaava-
kar  aa ja selostusta sekä laadi   in lausunnoissa 
esite  yjä lisäselvityksiä.

Alustava visio 2025 työste   in yleiskaavan strate-
giseksi visioksi 2025 (12.11.2012). Visiossa 2025 
on ote  u huomioon yleiskaavan ohjausryhmän 
(kaupunginhallitus) kokouksessa 10.9.2012 saa-
dut evästykset sekä lausunnoissa ja mielipiteissä 
esitetyt muutokset vas  neissa esitetyllä tavalla.
Kaupunginhallitus pää    19.11.2012 (669§)
  -  hyväksyä vas  neet lausuntoihin ja mielipi- 
      teisiin sekä
  -  ehdo  aa kaupunginvaltuustolle hyväksyt- 
     täväksi Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi  
     perustaksi jatke  aessa yleiskaavaprosessia  
     juridiseen vaiheeseen.

Kaupunginvaltuusto pää    26.11.2012 (133§) hy-
väksyä Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi perus-
taksi jatke  aessa yleiskaavaprosessia juridiseen 
vaiheeseen.

Strategisen osan laadinnan yhteydessä pide   in 
useita vuorovaikutus  laisuuksia luo  amus- ja 
virkamiehille sekä kaupunkilaisille. Strategiseen 
yleiskaavatyöhön on voinut osallistua mm. seu-
raavissa  laisuuksissa:
  -Virkamiesten neuvo  elupäivä 15.03.2010 
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    Rauman kaupungintalolla, kutsu  u kaupungin           
    eri hallintokun  en edustajat.
  -Visioseminaari 25.03.2010 Rauman kaupun   
   gintalolla, kutsu  uina Rauman kaupungin-
   valtuutetut ja virkamiehiä.
  -Valtuustoseminaari 21.05.2010 Uudessa-
   kaupungissa, kutsu  uina Rauman kaupungin 
   valtuutetut.
  - Asukaskysely 16.4.-9.5.2010 kaupungintalon          
     yhteispalvelupisteessä ja kaupungin ko  -
     sivuilla. Kyselystä julkais  in lehdistö  edote ja       
     siitä  edote   in kaupungin kuulutuksissa.
  - Kyläkysely toukokuussa 2010. Kysely lähetet- 
      in 20 kylän kyläyhdistykselle.
  - Valtuustoseminaari 23.11.2010. Rauman kau- 
    pungintalolla, kutsu  u Rauman kaupunginval- 
    tuutetut ja virkamiehiä.
  - Vaihtoehtoisten rakennemallien nähtävillä     
     olo 17.1.-18.2.2011, jonka aikana kuntalaisilla      
     mahdollisuus jä  ää mielipiteitä rakennemal- 
     leista. Nähtävilläolosta pide   in lehdistö  lai- 
     suus. 
  - Asiakaspäivät 19.01.2011. Rakennemallien       
    laa  ja oli paikalla vastaamassa kysymyksiin.
  - Kaupunginhallituksen seminaari Jämijärvellä  
     20.4.2011, kutsu  una kaupunginhallituksen    
     lisäksi virkamiehiä
  - Valtuustoseminaari Forssassa 20.5.2011.
  - Esi  ely virkamiehille 7.10.2011

   - Esi  ely Konsernijärjestölle 11.10.2011
       - Esi  ely Rauman Rotaryklubille 11.10.2011
       - Yleiskaavatyön ohjausryhmä 7.11.2011,  
           9.1.2012 ja 16.1.2012
       - Ympäristölautakunta 14.2.2012
       - Valtuustoesi  ely 30.1.2012

    - Lehdistö  laisuus 31.1.2012
    - Kauppakamarin teollisuusvaliokunta 16.2.2012
    - Kyläasumisen ilta 28.2.2012

1.2.2 Juridinen vaihe

Juridisessa vaiheessa yleiskaavatyötä esitel  in ja 
käsitel  in mm. seuraavissa  laisuuksissa:
  - Tilannekatsaus KH, ohjausryhmä 2.6.2014
  - Esi  ely virkamiehille 10.2.2015 (erityises    
    satama ja liikenne)

Luonnosvaihe
Yleiskaava 2025 luonnosta esitel  in Rau-
man kaupunginhallituksen kaavoitusjaostolle 
19.4.2016 ja kaavoitusjaosto pää    esi  ää 
yleiskaavatyöryhmälle eli kaupunginhallitukselle, 
e  ä se hyväksyy Rauman yleiskaava 2025 luon-
noksen ja osallistumis- ja arvioin  suunnitelman 
päivityksen sekä ase  aa ne julkises   nähtäville.

Lehdistö  edote 13.4.2016

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelman päivitys 
11.4.2016

Yleiskaavatyöryhmä (KH) pää    kokouksessaan 
16.5.2016, e  ä Rauman yleiskaava 2025 luonnos 
asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvi  a-
vat lausunnot.

Lehdistö  laisuus järjeste   in 19.5.2016.
Viranomaisneuvo  elu pide   in 25.5.2016.

Yleiskaava 2025 luonnos oli nähtävillä 26.5.–
30.6.2016. Nähtävilläolon aikana yleiskaavasta 

saa  in yhteensä 14 mielipide  ä, joista kahdessa 
oli useita allekirjoi  ajia. Yleiskaavaluonnoksesta 
saa  in 16.8.2016 vielä kaksi mielipide  ä, joista 
toisessa oli useita allekirjoi  ajia. Joulukuussa 
8.12.2016 saa  in vielä yksi mielipide, jossa oli 
useita allekirjoi  aneita.

Yleiskaava 2025 luonnoksesta pyyde   in tarvi  a-
vat lausunnot 31.10.2016 mennessä.

Yleiskaava 2025 luonnosta esitel  in useissa 
 laisuuksissa ja eri sidosryhmille syksyn 2016 ja 

kevään 2017 aikana, esimerkiksi:
  - Vammaisneuvosto 24.10.2016
  - SDP:n valtuustoryhmä 15.9.2016 ja 22.5.2017

Yleiskaava 2025 luonnoksesta saatua palaute  a 
esitel  in ohjausryhmälle 13.2.2017.

Yleiskaava 2025 alustavaa ehdotusta käsitel  in 
ohjausryhmässä 4.12.2017.

Yhteistyöpalaveri Pyhärannan kunnan kanssa 
6.11.2017. 

Yhteistyöpalaveri Eurajoen kunnan kanssa 
6.3.2018.
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Ehdotusvaihe

Rauman kaupunginhallitus eli yleiskaavan oh-
jausryhmä hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan 
4.6.2018 (KH 245§). Ehdotusvaiheessa yleiskaa-
van tavoitevuodeksi määritel  in 2030.
Yleiskaavaehdotus Yleiskaava 2030 oli nähtävillä 
15.6. -31.8.2018 ja siitä pyyde   in tarvi  avat 
lausunnot 14.9.2018 mennessä.

  -      nähtävilläolo
  - lausunnot
  - muistutukset

TÄYDENTYY KAAVAPROSESSIN KULUESSA

Osallistumisen varsinainen tulos ja an   käsitel-
lään kappaleessa 5.
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2 LÄHTÖKOHDAT

2.1. Kaavoitus  lanne 

Rauman pinta-ala on noin 1110 km², josta 495 
km² on maata, 15 km² sisävesialueita ja 600 
km² merialueita. Raumalla on tehty koko kuntaa 
koskeva strateginen mitoitustarkastelu/oikeus-
vaikutukseton yleiskaava vuonna 2003. Lisäksi 
maaseutualueilla on tehty useita oikeusvaikutuk-
se  omia osayleiskaavoja 1980- ja 1990 luvuilla.

Yleiskaavatyön rinnalla on käynniste  y myös 
kyläalueiden osayleiskaavoitus. Tavoi  eena on 
laa  a oikeusvaiku  eiset osayleiskaavat yleiskaa-
vatyön yhteydessä todetuille osayleiskaavatar-
vealueille. Voiluoto-An   la-Unaja osayleiskaava 
hyväksy   in 7.3.2016 ja Pohjoisten kyläalueiden 
(Sorkka-Haapasaari-Tiilivuori) osayleiskaava 
26.3.2018. 

Itäisillä kyläalueilla sekä Kortela-Vasarainen alu-
eella on käynnissä osayleiskaavatyö.

Kartat: 
1) Asemakaavoitetut alueet 

2) Yleiskaavoitetut alueet

2.2. Yhdyskuntarakenne 

Vaikka Rauman keskusta on  ivis, he   keskustan 
länsipuolelle sijoi  uvat teollisuusalueet raskaine 
liikenteineen ja junaratoineen ovat yhdyskun-
tarakenteellises   haastavia. Lisäksi kaupungin 
keskustaa sivuaa pohjois-eteläsuunnassa Turusta 
Ouluun kulkeva valta  e 8 ja itä-länsisuunnassa 
Rauman ja Kouvolan yhdistävä valta  e 12.

Keskustaajaman lievealueilla on runsaas   loma-
asutusta meren rannalla. Varsinainen haja-asu-
tus on sijoi  unut sisämaahan ja se on sijoi  unut 
lähinnä olemassa olevien kylä- ja maanteiden 
varsille ja niiden lähe  yville. 

Kaupunkikeskustan lisäksi Raumalla on kaksi 
en  stä kuntakeskusta, Kodisjoki ja Lappi, jotka 
nykyään ovat Rauman suurimpia kyläkeskuk-
sia. Kodisjoen lii  yessä Raumaan vuonna 2007 

sen kuntakeskus palveli 500 asukasta. Lappi oli 
puolestaan 3300 asukkaan kuntakeskus liitos-
vuonna 2009. Kummassakin asutus on keski  y-
nyt keskustan lisäksi perinteisiin maalaiskylien 
 lakeskuksiin ja uudempi rakentaminen vesistö-

jen ääreen sekä kyliä yhdistävien teiden varsille. 
Lapista on Raumalle 21 km ja Kodisjoelta 16 km.
Nykyinen Rauman kaupunki koostuu siis  iviistä 
kaupunkikeskustasta, kahdesta vahvasta kylä-
keskuksesta, sangen koskema  omana säilynees-
tä maaseudusta ja saaristosta sekä lähes täyteen 
rakennetusta merenrannasta.

Kar  a: 
3) Rakeisuuskar  a

 Asemakaavoite  ua alue  a yhteensä  4 748 ha
 
 Ranta-asemakaavoite  ua alue  a yhteensä  344 ha

 Yleiskaavoite  ua alue  a    29 183 ha



1)

YLEISKAAVA 20 21.5.2018ASEMAKAAVOITETUT ALUEET7



2)

Voimassa olevat osayleiskaavat
Vireillä olevat osayleiskaavat

YLEISKAAVA 20 21.5.2018YLEISKAAVOITETUT ALUEET 8



3)

YLEISKAAVA 20 21.5.2018RAKEISUUSKARTTA9
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2.3. Väestö

Rauman asukasluku oli vuoden 2017 lopussa 
39 636 (ennakko  eto).

Asukasluku on laskenut tasaises   1990-luvun ja 
vielä tämän vuosituhannen puolellakin. Viime 
vuosina väkiluku on pysynyt lähes ennallaan 
ja 2010-luvulla jopa kasvanut. Väkilukuun ovat 
vaiku  aneet myös kuntaliitokset Kodisjoen (vuo-
den 2007 alusta) ja Lapin (vuoden 2009 alusta) 
kanssa.

Tilastokeskuksen lokakuussa 2015 julkaiseman 
väestöennusteen mukaan Rauman väkiluku 
kasvaa noin 0,5 promillen vuosivauh  a vuoteen 
2030 as  , jonka jälkeen väestömäärä alkaa vä-
hentyä.

Vanhusväestön osuus on Raumalla korkeampi 
kuin Suomessa keskimäärin. Lähitulevaisuudessa 
vanhusten määrä tulee kasvamaan en  sestään 
suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. 
Vuonna 2040 Raumalla on n. 2 700 yli 75 vuot-
ta täy  äny  ä henkilöä enemmän kuin vuonna 
2015. Tämä vaa  i panostuksia vanhustenhoitoon 
ja vanhusten kotona asumiseen sekä erilaisiin 
elämää helpo  aviin palveluihin.
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2.4. Asuminen

Raumalla on nähtävissä maalta kaupunkiin 
muu  oliike, kuten myös muualla maassa. Per-
hekunnissa on viime vuosina tapahtunut mer-
ki  äviä muutoksia siten, e  ä yhden ja kahden 
hengen asuntokun  en lukumäärä on kasvanut 
huoma  avas   ja isommat asuntokunnat ovat 
vastaavas   vähentyneet.
Tämä kehitys tulee todennäköises   jatkumaan 
vielä joitakin vuosia. Asuntojen tarve kasvaa siitä 
huolima  a, e  ä kaupungin väen kokonaismäärä 
laskisi tai pysyy samana. Pienet asuntokunnat 
mielellään asuvat kaupungin keskustassa sijait-
sevissa pienissä asunnoissa. Vastaavas   kaupun-
kiin muu  avat lapsiperheet mielellään näkevät, 
e  ä heillä on mahdollisuus asua omako  - tai 
rivitalossa ja/tai mahdollises   rakentaa sellaisen 
omalle ton  lle.

Väestö sijoi  uu pääasiassa keskustaajamaan, 
keskustaajamaa ympäröivälle kylävyöhykkeelle 
sekä liikenneyhteyksien varteen. 

Asemakaava-alueelle on sijoi  unut:
  •  vuonna 2003 81.3 % väestöstä (33 043 asu- 
      kasta)
  •  vuonna 2010 80.9 % väestöstä (31 996 asu-  
      kasta)

Väestö on vähentynyt vuoden 2000 jälkeen eri-
tyises   keskustaajamassa ja etenkin sen etelä-
osissa.
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Ruutuaineistolla tehdyn vertailun perusteel-
la voidaan todeta, e  ä vuoden 2000 jälkeen 
asumista on sijoi  unut uusille alueille: taajamat 
ovat täydentyneet asemakaavoituksen myötä. 
Uusia asuinruutuja on sijoi  unut merki  äväs   
myös taajamien,  lastollisten pienkylien (YKR) ja 
kaavoi  ama  omien alueiden ulkopuolelle, haja-
naises  , pääasiassa olemassa olevan asutuksen 
yhteyteen.

Kartat:
4) Väestö 2014
5) Väestömuutos 2000-2014

Maankäy  ö- ja rakennuslaki ohjaa kun  a eheyt-
tämään yhdyskuntarakenne  a. Näin mini-
moidaan liikkumistarpeita ja mahdollistetaan 
joukkoliikenteen järjestäminen. Eheä yhdyskun-
tarakenne mahdollistaa myös materiaaleja sääs-
tävän ja kustannuksiltaan taloudellisen verkosto-
jen rakentamisen ja hyödyntämisen. 
Haja-asutusalueella rakentamisen keski  ämisel-
lä kyläkeskuksiin voidaan myös tukea palvelujen 
säily  ämistä. 

Asutuksen keski  yminen taajama-alueille on val-
litseva kehityspiirre. Taajamat ovat laajentuneet, 
eivätkä kaikilta osin hallitus  . Tiiviin taajama-
asutuksen ja haja-asutuksen väliin on monissa 
kunnissa alkanut muodostua laajentumisalueita, 
jotka hajau  avat yhdyskuntarakenne  a. Tämä 
merkitsee pitempiä työssäkäyn  - ja asioin  etäi-
syyksiä, korkeita infrastruktuurin rakentamis- ja 
ylläpitokustannuksia, luonnonalueiden vähenty-
mistä sekä korkeita yhdyskun  en päivi  äisestä 
toiminnasta johtuvia liikennekustannuksia. 

Yleiskaavan strategisessa vaiheessa selvite   in 
yhdyskuntarakenteen  ivistymisen ja hajautumi-
sen vaikutuksia sosiaalitoimen ja terveydenhuol-
lon kuljetuskustannuksiin. Kustannuksia vertail-
 in nyky  lanteeseen, jossa noin 81% asukkaista 

sijoi  uu asemakaava-alueelle. Vertailussa 
käyte   in  ivistämistä, jossa noin 90% väestös-
tä asuu asemakaava-alueella ja hajautumista, 
jossa vain noin 70% väestöstä asuu asemakaava-
alueella.

Väestöpohjan eli väkiluvun ja ikäjakauman 
oletetaan olevan kummassakin vaihtoehdossa 
sama ja siten muiden kuin kuljetukseen lii  yvien 
sosiaali- ja terveydenhuollon menojen voidaan 
ole  aa olevan yhteneväiset. Kustannukset on 
laske  u 30 vuoden ajanjaksolle.
Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kuljetuskus-
tannuksiin on laske  u:

• vammaishuoltolain tai sosiaalihuoltolain 
    perusteella korva  avat taksimatkat
•  ruokapalvelun ateriakuljetukset (koulut ja   
    ko  palvelu)
•  kutsutaksin ne  omenot
•  ensihoidon kuljetukset
•  henkilöstön matkakorvaukset

Tiivistäminen vähentää kustannuksia 30 vuoden 
aikana noin 6 miljoonaa euroa, mu  a hajautu-
misen kustannukset kasvavat nyky  lanteeseen 
verra  una 18 miljoonaa euroa.

2.5. Hiilineutraali kunta
Rauman kaupunki on HINKU-kunta ja kuuluu hii-
lineutraalit kunnat -toimintarenkaaseen. HINKU-

kriteerit edelly  ävät, e  ä kunnat vähentävät 
oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä. 
Myös asukkaat, kesäasukkaat ja yritykset tarvi-
taan mukaan yhteisiin talkoisiin.
Mukana olevien kun  en vuoden 2016 tavoite on 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 15 prosen  l-
la vuoden 2007 lähtötasoon verra  una. Lopul-
linen tavoite on 80 prosen  n päästövähennys 
vuoteen 2030 mennessä. 
Kaavoituksella ei voida aivan suoraan vaiku  aa 
kasvihuonepäästöjen määrään. Sillä voidaan 
ennemminkin mahdollistaa sellaisen ympäristön 
rakentuminen ja sellaisten ratkaisujen käy  ö, 
joilla voidaan vaiku  aa päästöjen vähenemi-
seen. Yleiskaavalla suunnitellaan laajoja alueita 
ja käsitellään laajoja asioita. Yleiskaavoituksella 
voidaan vaiku  aa mm. yhdyskuntarakenteen 
 iviyteen ja eheyteen, toimintojen sijoi  umi-

seen kaupunkirakenteessa, uusiutuvien energia-
muotojen tuotantoalueiden mahdollistamiseen, 
liikenteellisiin asioihin ja kestävään palvelujen 
sijoi  umiseen. 

Yksi tärkeimmistä kaavoituksen keinoista luoda 
mahdollisuus kasvihuonepäästöjen hillitsemisel-
le on huoleh  a siitä, e  ä uudisrakentaminen ja 
kasvu ohjataan olemassa olevaa yhdyskuntara-
kenne  a  ivistäväksi ja täydentäväksi rakenne-
tun alueen laajentumisen sijasta. Tiivis ja eheä 
yhdyskuntarakenne vähentää tarve  a liikkua 
henkilöautolla ja toisaalta mahdollistaa liikkumi-
sen pyörällä ja kävellen sekä hajanaista raken-
ne  a paremmin joukkoliikenteen käytön. Tiiviis   
rakennetulla alueella lämmitykseen käyte  ävän 
energian tuo  aminen on tehokkaampaa kuin 
väljällä alueella. 



4)
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2.6. Palvelut

2.6.1. Kaupalliset palvelut

Rauman kaupallisia palveluita on selvite  y 
Rauman yleiskaavan kaupallisessa selvityksessä 
(UniteLog Consul  ng Finland ja Santasalo Ky, 
2011) ja eri asema- ja osayleiskaavahankkeisiin 
lii  yvissä selvityksissä. Kaupallisista selvityksis-
tä teh  in vuonna 2016 päivite  y yhdistelmä, 
Rauman kaupallinen selvitys, jossa koo   in yh-
teen 2011-2015 tehdyt selvitykset ja päivite   in 
selvitysten  edot (WSP Finland Oy, 2016)

Raumalla kaupan palvelut ovat keski  yneet 
keskustaan. Kauppapalveluiden rungon on 
muodostanut Vanha Rauma ja siitä kauppa-
palvelut ovat laajentuneet länteen Kanalin yli 
Valtakadun alueelle. Market-alue keskusten 
pohjoisreunalle on rakentunut viimeisen 10 
vuoden aikana.
Rauman kauppapalvelut ovat hyvin keski  y-
neet suhteellisen pienelle alueelle keskustaan 
ja keskustan reunaan.

Keskusta voidaan jakaa eri tyyppisiin kaupan 
alueisiin. Ydinkeskustassa on valtaosa kaupan
palveluista, alueesta voidaan ero  aa Vanha 
Rauma, jonka rakenne on toisen tyyppinen kuin
Valtakadun alueella eli uudessa keskustassa. 
Ydinkeskustaa reunustavat lähinnä kaupungin
koillis- ja eteläpuolella keskustan kaupalliset 
reuna-alueet. Keskustan pohjoispuolelle
sijoi  uu market- ja  laa vaa  vaa kauppaa. Tilaa 
vaa  vaa kauppaa on kahdella erillisellä
alueella valta  e 12:n ja Luoteisväylän risteys-

alueen tuntumassa market-alueen vieressä ja
Papinhaan alueella.

Raumalla on yksi alakeskus, Lapin en  nen kun-
takeskus. Lapin keskuksessa on monipuolises  
paikallispalveluita alueen asukkaille. Alueen 
asukkaiden lähipalvelut löytyvätkin omasta
keskuksesta. Erikoiskauppoja on kuitenkin vä-
hän, ja erikoiskauppaostoksilla käydään
Rauman pääkeskuksessa.

Raumalla on liike  laa yhteensä yli 160.000 
k-m2, josta tyhjiä  loja on pari prosen   a ja
muussa esim. toimistokäytössä myös pari pro-
sen   a. Kaupallisten palveluiden käytössä
Raumalla on liike  laa noin 154.000 k-m2. Liike-
 lojen pinta-ala keskustan eri osissa jakautuu

eri tavoin kuin kaupallisten palveluiden luku-
määrä. Alueiden luonne paljastuu hyvin pinta-
alavertailussa. Alueilla on tyyppises   hyvin 
erityyppinen toimialarakenne. 

Liike  laltaan suurimmat kaupan alueet ovat 
market- ja  laa vaa  van kaupan alueet, joissa
on liike  laa yhteensä noin 70.000 k-m2. Liikkei-
den lukumäärä on vähäinen ja liike  lat
keskimäärin suuria. Market-alueella liike  laa on 
yhteensä 37.000 k-m2, josta valtaosa on
tavaratalokauppaa. Market-alueella on myös 
vähän erikoiskauppaa ja kohtalaisen paljon
 laa vaa  vaa kauppaa. Tiva-alueella ja Papin-

haassa on liike  laa yhteensä 33.000 k-m2.

Papinhaan toimialarakenne paino  uu  laa 
vaa  vaan kauppaan ja valta  e 12:n ja Luoteis-
väylän risteysalueen kauppa autokauppaan. 
Alueella on myös pt-kauppaa ja tavaratalokaup-
paa (Hong Kong).

Ydinkeskustassa liike  laa on hieman vähem-
män kuin market- ja  laa vaa  van kaupan
alueilla yhteensä. Liike  laa ydinkeskustassa on 
noin 60.000 k-m2, josta noin 20.000 k-m2

sijoi  uu Vanhan Rauman puolelle ja 40.000 
k-m2 uuteen keskustaan. Vanhassa Raumassa
liike  lat ovat pääosin pieniä. Alueen toimialara-
kenne paino  uu erikoiskauppaan. Myös pt-kau-
pat alueella ovat pieniä erikoiskauppoja. Uuden 
keskustan alueella on päivi  äistavarakauppaa
sekä tavaratalokauppaa, alueen toimialaraken-
ne paino  uu kuitenkin vahvas  
erikoiskauppaan ja palveluihin. Alueella on 
myös jonkin verran  laa vaa  vaa kauppaa.

Muun keskustan kauppapalvelut sijoi  uvat kes-
kustan reuna-alueille. Alueella on merki  äväs  
päivi  äistavarakauppaa ja laajan tavaravalikoi-
man myymälä (Pick’n Pay). Keskustahakuista
erikoiskauppaa on vähän ja toimialarakenne 
paino  uu autokauppaan ja muihin
kaupallisiin palveluihin. Keskustan reuna-alueil-
la on liike  laa yhteensä 25.000 k-m2 eli noin
15 % koko kaupungin liike  lamäärästä.
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Lapin alakeskuksessa liike  laa on vähän, yh-
teensä noin 5600 k-m2. Kaupallisia palveluita 
on kuitenkin lukumääräises   paljon (21 kpl) 
pienelle alakeskukselle. Päivi  äistavarakaupan
pinta-alaa on eniten ja autokaupan ja huolta-
motoiminnan pinta-alaa toiseksi eniten, mu  a
muutoin toimialarakenne on hyvin tasaises   
jakautunut. 

2.7.2. Julkiset palvelut 

Käynnissä oleva sote-uudistus muokkaa ny-
kyisen sosiaali- ja terveyspuolen rakenteita ja 
myös maankäytön tarpeita. Palvelumuotojen 
muu  uminen, keski  yminen sekä ko  palvelui-
den tehostaminen vaiku  avat sekä palveluiden 
e  ä asumisen sijoi  umiseen. Keskusta-alueille, 
palveluiden läheisyyteen tulee varata rii  äväs   
mahdollisuuksia vanhusten ja erityisryhmien 
asumiseen sekä mahdollises   uusille palveluille. 

Rauman kouluverkosto on muutos  lassa, kun 
kouluverkkoa kehitetään ja tehostetaan. Lisäksi 
useat koulurakennukset ovat joko tyhjillään tai 
remon  ssa sisäilmaongelmien vuoksi. Rauman 
kouluverkkoa on kehite  y 2000-luvulla ja kehi-
tystyö jatkuu. Uudet asuinalueet ja ikärakenteen 
muutokset vaiku  avat kouluverkon tarpeisiin. 
Nyky  lanteessa uudelle koululle on tarve  a 
pohjoisissa kaupunginosissa samalla kun keskus-
taajaman eteläosan kouluissa olisi  laa. 

Päivähoidon tarve vaihtelee melko nopealla tah-
dilla ja tarve on kasvanut erityises   pohjoisilla 
alueilla.  

Tähän tarpeeseen on vastannut mm. vuonna 
2014 valmistunut Kaivopuiston päiväko  .
Liikuntapaikkaverkosto ja siihen lii  yvä viherver-
kosto on selvite  y ja kuva  u viherverkostosel-
vityksen yhteydessä (Rauman keskusta-alueiden 
viherverkoston kehi  ämissuunnitelma, WSP, 
2013). 

2.7.  Teollisuus, satama 
  ja elinkeinoelämä

Raumalla toimii useita suuria teollisuuslaitoksia, 
jotka tarjoavat työtä raumalaisille ja koko seu-
dun asukkaille. Kaupunki ja satama ovat myös 
merki  äviä työllistäjiä.

Alueen elinvoimaisuuden kannalta yritysten pi-
täminen ja saaminen kaupunkiin on ensiarvoisen 
tärkeää. Sen vuoksi nähdään, e  ä toimi  lojen 
ja teollisuuston   en rii  ävyys on varmiste  ava 
pitkälle tulevaisuuteen. Myös sataman laajentu-
mismahdollisuuksien ja siihen lii  yvien sujuvien 
logis  ikka- ja liikenneyhteyksien varmistaminen 
on tärkeää.

2.8 Liikenne

Raumalla valtateiden vt8 ja vt 12 palvelutason 
ylläpitäminen ja parantaminen edelly  ää ke-
hi  ämistoimenpiteitä. Tähän lii  yvät eritaso-
ratkaisut, lii  ymäjärjestelyt, ohituskaistat sekä 
kaupungin sisäistä liikenne  ä ohjaavat kehä  e-
ratkaisut.

Yhdys  everkolla Rauman ja Olkiluodon välinen 
yhteys on ongelmallinen, sillä valta  erei    on 

ruuhkainen ja pitkä kun taas Sorkan maan  etä 
hyödyntävä rei    kulkee Kaaron asuinalueen ja  
Sorkan kylän läpi.

Nykyinen Rauman ratapiha on  e  yihin vuoro-
kaudenaikoihin kuormite  u. Lisäksi raiteista vain 
osa mahdollistaa 750m pitkän käsi  elyn muiden 
raiteiden ollessa liian lyhyitä. Raiteiston pituus 
ja tarvi  ava seisonta-aika ratapihalla rajoi  avat 
junien sijoi  elua. Raiteistokapasitee  n suuri 
käy  öaste tekee ratapihan toimivuuden häiriö-
herkäksi.

Satama-alueen laajentamissuunnitelmat lisäävät 
satamakapasitee   a ja tuovat samalla lisäpainei-
ta ratapihakapasitee  n lisäämiseen. Nykyisen 
ratapihan kapasitee  n lisääminen on tehtyjen 
selvitysten perusteella hyvin vaikeaa.

Maakunnan tasolla liikenneverkkoa ja sen yh-
teyksiä sekä haasteita on käsitelty Satakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, Satakunta-
lii  o 2015.

Raumalla on 2000-luvulla kehite  y sekä kau-
pungin sisäisiä, e  ä myös valtakunnallisia 
liikenneyhteyksiä. Merki  ävin liikenteellinen 
vaikutus on ollut Valta  e 12 satama  eyhteyden 
valmistumisella. Myös Valta  e 8 ja pohjoisten 
kaupunginosien välisen kehäyhteyden Pohjoiske-
hän valmistuminen 2014 vaiku  aa merki  äväs   
kaupungin liikennevirtoihin.

Yleiskaavatyön aikana on tehty myös merki  ä-
vä ratkaisu sataman laajenemissuunnasta sekä 
siihen lii  yvistä liikenneratkaisuista: 
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Rauman kaupunginvaltuuston päätös 18.6.2012 
85§:
-  kaikkien selvite  yjen vaihtoehtojen – Saukot,      
   Ruuhiluoto, Järviluoto ja Hansklopp – toteut- 
   taminen on selvityksessä käyte  ävissä ollei- 
   den  etojen perusteella mahdollista
-  kaikkien näiden kustannukset ovat vaiheit- 
   tainkin toteute  uina eri  äin merki  äviä, 

  joten joten ensisijaises   tulee eri toimenpi-  
  tein pyrkiä kasva  amaan nykyisen sataman  
  ml Ulko-Petäjäs, kapasitee   a ja tehokkuu  a.  
  Tästä tulee tehdä kehi  ämissuunnitelma, jon- 
  ka osana tulee arvioida liikennemäärän 
  kasvun vaikutuksia muuhun kaupunkiraken- 
  teeseen
- Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan  
   VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen rata-
   linjaukseen.

Liikenneverkon ongelmat ja puu  eet on esite  y 
nykyisen liikenneverkon  laa kartoi  avassa selvi-
tyksessä (A-Insinöörit, 2011)

Selvitykset: 
Rauman sataman Järviluodon laajennus, rauta-
 eliikenteellinen selvitys. VR Track. 2014

Liikenneselvitys Työrapor    liikennejärjestel-
män nyky  lasta, A-insinöörit Suunni  elu Oy, 
2011
Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma, 
Satakuntalii  o 2015.

2.8.1.  Joukkoliikenne

Joukkoliikenne  ä on käsitelty Satakunnan liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmassa, jonka tavoitevuosi 
on 2035.

Satakuntalaiset liikkuvat selväs   keskimääräistä 
enemmän henkilöautolla. Valtakunnallisen hen-
kilöliikennetutkimuksen 2010–2011 mukaan Sa-
takunnan asukkaiden ko  maanmatkoista 66 % ja 
kilometreistä 84 % kuljetaan henkilöautolla, kun 
koko maassa vastaavat luvut ovat keskimäärin 58 
ja 72 %. Vajaa 30 % satakuntalaisten arjen mat-
koista tehdään jalan tai pyörällä. Joukkoliiken-
teen osuus on hyvin pieni, vain pari prosen   a. 
Aiempaan henkilöliikennetutkimuksen verrat-
tuna autoon turvaudutaan en  stä useammin ja 
vastaavas   kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
suosio hiipunut.

Raumalla paikalliset linja-autoyhteydet 
palvelevat lähinnä työ- ja koulumatkaliikenne  ä. 
Rauman kaupunkiliikenne tarjoaa 
peruspalvelutasoiset yhteydet lähiöihin eri 
suun  in. Neljän bussilinjan varrella asuu noin 
60 % Rauman taajama-alueen asukkaista. 
Kaupunkirakenne on sen verran  ivis, 
e  ä koko keskusta lähiöineen on helpos   
saavute  avissa jalan tai pyörällä ja toisaalta 
myös henkilöautolla, koska ruuhka- ja 
pysäköin  ongelmat ovat suhteellisen vähäisiä. 
Seutuliikenteen tarjontaan kuuluvat lisäksi 
koulu- ja työmatka-vuorot arkipäivisin. Alueella 
toimii myös kutsuliikenne samoilla reiteillä.

Kaupunkiliikenteen matkustajamäärän kehitys 
on ollut kasvava. Jatkossa on tärkeää jatkaa rei-
 stöä laajentuville asuin- ja työpaikka-alueille. 

2.8.2.  Kevytliikenne

Rauman keskusta-alueen pyöräilyverkossa on 
osi  ain ongelmia jatkuvuudessa, laatutasossa ja 
autoliikenteen risteyskohdissa. Samoja ongelmia 
on myös muissa alueen kyläkeskuksissa.

Rauman pyöräilyverkon kehi  ämistä selvite   in 
vuonna 2016 (Rauman pyöräilyverkon kehi  ämi-
nen –pyöräilyverkkosuunnitelma, WSP Finland 
Oy 2016). Työn tuloksena saa  in mm. pyöräily-
verkkosuunnitelma sekä lukuisista kehi  ämistoi-
menpiteistä koostuvat toimenpidesuositukset 
vaiheistuksineen.

Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, kuten eri 
ilmansuunnissa sijaitsevia asutuksen painopis-
tealueita palvelevat laatukäytävät yhdiste  ynä 
toimivaan joukkoliikenteeseen, kannustavat 
raumalaisia ympäristöystävällisempään liikkumi-
seen. 

Lähtökohta kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle on 
hyvä. Rauman kaupunkirakenne on niin  ivis, 
e  ä suurin osa kaupungin sisäisistä matkoista on 
tehtävissä kävellen tai pyöräillen. Keskustassa on 
paljon viihtyisää, jalan ja pyörällä liikkumiseen 
houku  elevaa kaupunkiympäristöä. Rauman 
keskustan alueella kevyen liikenteen verkosto on 
jo nyt  heä. Valtateiden ja muiden vilkkaimpien 
teiden risteämiskohdat on turva  u useilla aliku-
luilla tai valo-ohjauksella. 
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Hyvä jalankulun ja pyöräilyn ympäristö tukee 
tavoite  a säily  ää alue kaupallises  kin elinvoi-
maisena. Tavoite  a au  aa myös koko keskustan 
hyvä saavute  avuus jalan ja varsinkin polku-
pyörällä. Keskusta-alueen pyöräilyverkossa on 
osi  ain ongelmia jatkuvuudessa, laatutasossa 
ja autoliikenteen risteyskohdissa. Sama koskee 
pienessä mi  akaavassa Lappia ja muita kyläkes-
kuksia. Vanhan Rauman alueella pääkadut ovat 
hidaskatuja. Ainutlaatuinen kaupunkikuva ja 
miljöö sekä korkealaatuinen toteutus ja liikenne-
ympäristön mi  akaava tukevat hidaskatuideaa ja 
20 km/h:n aluenopeusrajoitusta. Liikekeskustan 
katu  laa on määrä  etoises   saneera  u, jolloin 
jalankulun ja pyöräilyn suosiminen on mahdollis-
tunut.

Rauman keskustasta pyöräily ympäröiviin taaja-
makeskuksiin olisi houku  elevampaa, jos yhteys 
olisi parempi kuin nykyinen kapeahko piennar 
vilkkaas   liikennöidyllä valta  ellä tai kiertorei  t 
alemman  everkon ajoradalla. Keskustan ohella 
pyöräilyolojen parantaminen olisikin tarpeellista 
lähitaajamiin johtavilla yhteyksillä.

2.9. Maisema 

Rauman maisema edustaa tyypillistä Lounais-
maan ja Ala-Satakunnan viljelysseutua. Rau-
man edustan merialue on lukuisten saarten 
ja pienten luotojen luonneh  maa. Sisämaata 
hallitsevat metsäiset moreeni-selänteet ja soiset 
painanteet. Alueen maaperä on hyvin karua ja 
viljelykseen soveltuvia maita on vähän. Viljelys-
alueet sijoi  uvat kapeisiin laaksopainanteisiin 
laajojen ja kumpuilevien selänteiden välissä.
Jääkauden aikana kallioperään muodostui 
halkeamia, jotka täy  yivät hienojakoisilla maa-
aineksilla. Nämä kapeat savilaaksot ovat selväs   
näkyvissä seudun maisemarakenteessa ja maise-
makuvassa. Laaksoihin ovat muodostuneet myös 
alueen joet ja vesiuomat, joista Lapinjoki on 
alueella suurin. Sen muodostamassa viljavassa 
laaksossa sijaitsevat alueen laajimmat peltoalu-
eet. 
Taajamien ulkopuolella asutus on ryhmi  ynyt 
melko väljäs  , useimmiten nauhamaises  . Pai-
koin on muodostunut löyhähköjä ryhmäkyliä.

Maisema on pienpiirteises   kumpuilevaa selän-
teistä alue  a. Moreeniselänteiden lomassa on 
kapeita jokilaaksoja. Keskeisille ja viljaville koh-
dille ovat muodostuneet alueen vanhat kylät. 
Valtaosa alueesta on metsäistä ja muodostuvat 
näkymät lyhyitä, jokilaaksojen suuntaises   myös 
pidempiä.

Maisemahäiriöitä alueella aiheu  avat Rauman 
ja Eurajoen rajalla sijaitsevat kaksi laajaa 
kalliolouhosta sekä Kaukiaisten kylä eteläpuolel-
la on laaja turpeeno  oalue. Alueiden sijain   

on syrjäinen ja ne ovat metsän suojassa eivätkä 
ne siten aiheuta merki  ävää maisemahai  aa. 
Toiminnan pääty  yä alueen maisemoinnista 
tulee siitä huolima  a huoleh  a. Näkyvämmän 
maisemahäiriön aiheu  avat paikoin rinnakkain-
kin kulkevat voimalinjat.

Raumalla ei ole valtakunnallises   arvokkaita 
maisema-alueita, mu  a Kodisjoen kul  uurimai-
semaa esitetään maakunnallises   arvokkaaksi 
maisema-alueeksi. 

Ympäristöministeriön Maisema-aluetyöryhmän 
mie  nnön II (66/1992) mukaan alueella on kol-
me edustavaa perinnemaisema-alue  a: 

• Huiluvuori (Sammallahdenmäki)
• Hylkykarin laidunni  y
• Pinokarin-Päivärannan niityt

Perinnemaisemista on lisäksi maakuntakaavassa 
maini  u

• Rauman ladun majan kallioketo
• Sorkan Arvela
• Helon laidun

Kar  a:
6) Tehdyt maisemaselvitykset
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2.10. Luonto- ja kul  uuriarvot

2.10.1. Luontoarvot

Raumalla on tehty laajas   asemakaavoihin ja 
osayleiskaavoihin lii  yviä luontoselvityksiä eri-
tyises   2000-luvulla. Yleiskaavan strategisessa 
vaiheessa teh  in luontorapor   , johon koo   in 
tehtyjen luontoselvitysten  edot.

Yhteenveto yleiskaava-alueen arvokkaista 
luontokohteista löytyy Rauman strategisen osan 
luontorapor  sta. 

Kar  a:
 7) tehdyt luontoselvitykset

Natura 2000-verkoston alueet 
1. Rauman saaristo    FI0200073   5 350ha
 -  sisältää Puuvallinkanaali, Puskakari ja Puskakarta ym, Ruskikarta ym.
2. Rauman diabaasialue   FI0200002   76h
 - sisältää Rauman ladun majan kallioketo, Orkonmäki, Rannanvuori
3. Otajärvi     FI0200031   581ha
4. Salajärven korpi    FI0200191   2ha

Suojelualueet S
5. Rauman eteläinen ulkosaaristo      2 342ha
6. Hevoskarta-Säikänniemi       14ha
7. Kala   la         11ha
8. Sammallahdenmäki        38ha
9. Ihamo
10. Pärkänmäki
11. Ka   lavuoren rinnelehto

Luonnonsuojelualueet SL
12. Otajärvi       (N= Natura 2000-verkoston alue)
13. Omenapuumaa        (N)
14. Mäentaustan lehto ja Pramin lehdot      (N)
15. Haurukarinklopit        (N)
16. Kylmä-Santakari        (N)
17. Laakonmatala

18. Pinokarin-Päivärannan lehto       (N)
19. Reksaaren lehdot        (N)
20. Unajanlah  
21. Nurmes         (N)
22. Simasalon diabaasilehto
23. Kauklaistenjärvi
24. Saarnijärvi 25. Orkonmäki
26. Rannanvuori        (N)
27. Puuvallinkanaali (tk)        (N)
28. Annanportaan lehto
29. Kumaraisten lehto
30. Rauman diabaasialue       (N)
31. Puskakari ja Puskakarta        (N)
32. Ruskikarta        (N)
33. Voitka
34. Taipalinenmaa
35. Ympyriäinenmaa
36. Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue

Kansallispuistot SN
Selkämeren kansallispuisto
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2.10.2 Kul  uuriarvot

Rauma on hyvin vahvaa kul  uurialue  a. Vanha-
Rauman ohella Sammallahdenmäen pronssikau-
 nen hautaröykkiöalue on hyväksy  y UNESCO:n 

maailmanperintökohteeksi. Raumalla on myös 
vahva merenkulun historia.

Kul  uuriympäristöjä on selvite  y keskus-
taajamassa (Rauman keskustaajaman kul  uuri-
ympäristöselvitys, Satakunnan Museo 2014) ja 
taajama-alueen ulkopuolella (Rauman yleiskaa-
va-alueen kul  uuriympäristöselvitys, Satakun-
nan Museo 2012).

Kul  uurihistorialliset arvot on jaoteltu maail-
manperintökohteisiin, valtakunnallisiin, maakun-
nallisiin ja paikallisiin arvoihin. 

Maailmanperintökohteet
•  Vanha Rauma 
•  Sammallahdenmäki 

Valtakunnalliset arvot
Museoviraston päivi  ämän ja vuonna 2009 
val  oneuvoston vahvistaman Valtakunnallises   
merki  ävä rakenne  u kul  uuriympäristö RKY 
2009 -inventoinnin mukaan alueella sijaitsevat 
seuraavat valtakunnallises   arvokkaat alueet:
•  An   lan ja Voiluodon kylät
•  Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisema
•  Rauman asuinalueet Onnela, Nummi, Ase 
    velikylä, III kaupunginosa
•  Rauman rauta  easemanseutu
•  Rauman seminaari
•  Santakarin pooki

•  Sorkan kylä
•  Unajan kylä
•  Vanha Rauma

Valtakunnallises   merki  ävien rakenne  ujen 
kul  uuriympäristöjen rajauksia on tarkenne  u 
yleiskaavan kul  uuriympäristöselvityksessä (Sa-
takunnan Museo 2012).

Maakunnalliset arvot
Satakunnan maakuntakaavassa on esite  y maa-
kunnallises   arvokkaat kul  uuriympäristöt. Niitä 
on yhteensä 92. Maakunnallises   arvokkaiden 
kul  uuriympäristöjen lisäksi maakuntakaavassa 
on esite  y maakunnallises   arvokkaat pienialai-
set kohteet. 

Paikalliset arvot
Paikallises   merki  äviä kul  uuriympäristöjä on 
selvite  y keskustaajamassa (Rauman keskustaa-
jaman kul  uuriympäristöselvitys, Satakunnan 
Museo 2014) ja taajama-alueen ulkopuolella 
(Rauman yleiskaava-alueen kul  uuriympäristö-
selvitys, Satakunnan Museo 2012). 
Rakennusinventointeja on tehty kaavoitustar-
peen mukaan asemakaava- ja osayleiskaava-
alueilla. 

Yleiskaavatyön yhteydessä tehtyjen selvitysten 
pohjalta, arvioi  in myös ne alueet joissa on 
selvitystarve.

Kiinteät muinaisjäännökset
Alue on eri  äin vanhaa kul  uuriseutua ja alueella 
sijaitsee runsaas   muinaisjäännöksiä. Merki  ä-
vimpiä niistä ovat UNESCO:n maailmanperintökoh-

teet Sammallahdenmäki sekä Vanha Rauma. 

Arkeologisia selvityksiä on tehty kaavoitustarpeen 
mukaan asemakaava- ja osayleiskaava-alueilla. 
Yleiskaavatyön yhteydessä tehtyjen selvitysten 
pohjalta, arvioi  in myös ne alueet joissa on selvi-
tystarve (Strateginen yleiskaava visio 2025 –alu-
een arkeologisen inventoin  tarpeen selvitys, 
Satakunnan Museo 2012). Selvityksen mukaan 
selkeä inventoin  tarve koskee seuraavia alueita:
- kyläalueet (Raumalla, Lapissa ja Kodisjoella)
- uudet asuinalueet (Raumalla ja Lapissa)
- maailmanso  en aikaiset linnoitusrakenteet  
 (Rauman kaupunkialueella)
- saaristo (ellei Metsähallitus inventoi)

Raumalla on myös vedenalaista kul  uuriympäris-
töä, joten ennen vesirakennushankkeita tulee olla 
yhteydessä Museovirastoon vedenalaiseen kult-
tuuriperintöön lii  yvän selvityksen järjestämiseksi.
Listaus museoviraston muinaisjäännösrekisteristä 
h  p://kul  uuriymparisto.nba.fi /netsovellus/rekis-
teriportaali/mjreki/read/asp/r_default.aspx

Kartat:
8) Tehdyt rakennusinventoinnit ja kul  uuri-
ympäristöselvitykset
9) Tehdyt arkeologiset selvitykset 

 



8)Tehdyt rakennusinventoinnit
Tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset
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2.11.       Matkailu ja vapaa-ajan       
         palvelut

Rauma on kul  uurikaupunki, jota ilmentävät 
useat museot, rikas historia ja monet tapahtu-
mat. Rauma on kahden UNESCOn maailman-
perintökohteen kaupunki. Vanha Rauma on 
maailmanperintökohde, jota tullaan ihailemaan 
eri puolilta maailmaa. Vanhan puutalokau-
pungin tunnelma on lumoava. Toinen Rauman 
maailmanperintökohteista, Sammallahden 
pronssikau  nen hautaröykkiöalue, on Suomen 
ensimmäinen arkeologinen kohde UNESCOn 
maailmanperintölistalla. 

Raumalla on melko ka  avat matkailu- vapaa-
ajan ja kul  uuripalvelut, joita voidaan kuitenkin 
edelleen kehi  ää.

Satakunnan rannikkoseutu on vali  u yhdeksi Sa-
takunnan luontomatkailun kärkikohteeksi (Sata-
kunnan luontomatkailuohjelma 2025) ja yksi  äi-
sistä kohteista on noste  u esille mm. merellinen 
Rauma ja luontomatkailun vahvuutena tuodaan 
esille Selkämeren kansallispuisto. Merelliseen 
matkailuun lii  yy kohteiden saavute  avuus ja 
laadukkaat palvelut.

2.12. Kunnallistekniset verkostot

Vesijohto- ja jätevesiverkosto ovat hyvin saa-
vute  avissa Rauman yleiskaava-alueella. Vesi-
johto- ja jätevesilinjat nouda  elevat pääasiassa 
olemassa olevia  elinjauksia ja johtavat sätei  äi-
ses   kaupunkikeskustasta koh   Lapin ja Kodisjo-
en taajamia sekä ympäröiviin kyliin. 

Rauman kaupungin vesihuollon kehi  ämissuun-
nitelman päivitys valmistui elokuussa 2010. 
Kehi  ämissuunnitelman laa  minen perustuu ve-
sihuoltolakiin. Sen tavoi  eena on selvi  ää kau-
pungin vesihuollon nyky  la, kehi  ämistarpeet 
ja esi  ää kehi  ämisratkaisut. Kehi  ämissuun-
nitelman tarkoituksena on kytkeytyä rii  ävällä 
laajuudella maankäy  ö- ja rakennuslain suunnit-
telujärjestelmään, jota se osaltaan hyödyntäisi ja 
täydentäisi.

Rauman kaupungin vesihuollon kehi  ämissuun-
nitelmassa on ote  u huomioon Rauman seudun 
alueellinen vesihuollon kehi  ämissuunnitelma, 
joka valmistui toukokuussa 2009.

Rauman alueella on useita Fingrid Oyj:n, Sata-
vakka Oy: ja Rauman Energia Oy:n voimajohtoja. 
Merki  ävimmät voimalinjat on esite  y liitekar-
talla. 

Lähtökohtaises   yleiskaavan täytyy mahdollistaa 
valtakunnallises   merki  ävien voimansiirtoyh-
teyksien toteu  aminen. Esimerkiksi Olkiluoto 4 
ydinvoimalaitosyksikköhankkeen vaa  mat vah-
vistukset kantaverkossa on ote  ava huomioon 
yleiskaavassa. 
Olkiluoto 4 ydinvoimalaitosyksikköhankkeen vaa-
 mia vahvistuksia kantaverkossa tutki   in YVA-

mene  elyssä vuonna 2013. Sen jälkeen Fingrid 
on valinnut ne voimajohtorei  t, jotka etenevät 
jatkosuunni  eluun laitoksen toteutusaikataulun 
täsmentyessä. Hankkeen keskeisimmät  edot 
on saatavissa hankkeen internet-sivuilta h  p://
www.fi ngrid.fi /fi /verkkohankkeet/hankkeet/voi-
majohtohankkeet/olkiluoto4/Sivut/default.aspx

Uuden ydinvoimalaitosyksikön sähköverkkoon 
lii  ämiseksi tarvitaan Olkiluodosta Raumalle 
uusi 400 kilovol  n, kahdella virtapiirillä toteutet-
tu voimajohto. Olkiluodosta varaudutaan raken-
tamaan myös uusi 110 kilovol  n voimajohtoyh-
teys Raumalle tämän 400 kilovol  n voimajohdon 
rinnalla.  Lisäksi kantaverkkoa on vahviste  ava 
uusilla 400 kilovol  n voimajohtoyhteyksillä 
Raumalta Ulvilaan, Forssaan ja Lietoon. Yhteen-
sä uusia voimajohtoja tarvitaan noin 290 kilo-
metriä. Nämä uudet voimajohdot rakennetaan 
suurelta osin nykyisten voimajohtojen rinnalle 
tai paikalle. Nykyisiä johtoalueita hyödynnetään 
mahdollisimman paljon unohtama  a verkon 
käy  övarmuu  a.

Liitekartalla on esite  y merki  ävimmät voima-
linjat sekä Olkiluoto 4 ydinvoimalaitoshankkeen 
vaa  mat linjaukset.

Kartat:
10) Merki  ävimmät vesihuollon verkostot ja 
voimalinjat
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2.13. Pohjavesialueet

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksessa (ELY-keskus) on aloite  u 
pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen 
tarkistaminen. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä kos-
kevaan lakiin sisällyte   in uusi luku 
2 a, joka käsi  elee pohjavesialueiden rajaamista 
ja luoki  elua sekä niiden suojelusuunnitelmia. 
Lakimuutos tuli voimaan 1.2.2015 ja lakia täy-
dentävä asetus 17.11.2016.  Aiemmin käytössä 
olevat pohjavesiluokat I (vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue) ja II (vedenhankintaan 
soveltuva pohjavesialue) tullaan korvaamaan 
uusilla luokilla 1 ja 2. Lisäksi luokka III (muut 
pohjavesialueet) tullaan poistamaan kokonaan 
tai luoki  elemaan uudelleen luokkiin 1 tai 2. 
Lisäksi luokituksessa otetaan huomioon pohjave-
sistä riippuvaiset maa- ja pintavesiekosysteemit 
(E-luokka).

Uudet luokat
Alueet luokitellaan vedenhankintaa varten 
tärkeisiin (1-luokka) ja muihin vedenhankintaan 
soveltuviin (2-luokka) sekä niihin pohjavesialuei-
siin, joiden pohjavedestä luonnonsuojelu- tai 
muun lainsäädännön perusteella suojeltu pinta-
vesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvai-
nen (E-luokka). 
• 1-luokan pohjavesialue on vedenhankin-   
  taa varten tärkeä pohjavesialue, jonka     
  ve  ä käytetään tai jota on tarkoitus   
  käy  ää yhdyskunnan vedenhankintaan     
  taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin    

10 kuu  ometriä vuorokaudessa  tai yli viiden 
kymmenen ihmisen tarpeisiin.
•  2-luokan pohjavesialue on muuhun   
    vedenhankintakäy  öön soveltuva poh-  
    javesialue, joka pohjaveden antoisuu-  
    den ja muiden ominaisuuksiensa pe-  
    rusteella soveltuu 1-luokassa tarkoitet-   
    tuun käy  öön. Alueella tulee muodos-    
    tua yli 100 m³/d pohjave  ä ja sen tulee   
    soveltua ominaisuuksiltaan muutoin   
    hyvin vedenhankintaan.
•  Jos 1- tai 2-luokan pohjavesialueella ha-      
    vaitaan luonnon  lainen tai luonnon  lai-  
    sen kaltainen muun lainsäädännön nojalla 

suojeltu pohjavedestä suoraan  riippuvainen 
merki  ävä pintavesi- ja  maaekosysteemi, tulee 
luokka olemaan 1E tai 2E. Lisäksi joissain tapauk-
sissa luokaksi voi tulla myös pelkkä E. 
E-luokalla on vastaava informa  ivinen arvo kuin 
pohjavesialueiden luokalla 1 ja 2, eli E-luokka 
kertoo, onko alueella lailla suojeltuja ekosystee-
mejä. 

E-luokan pohjavesialueen luokituksessa otetaan 
huomioon luonnon  laiset tai luonnon  laisen 
kaltaiset muun lainsäädännön nojalla (esimerkik-
si Natura2000) suojellut pohjavedestä suoraan 
riippuvaiset merki  ävät pintavesi- ja maaekosys-

  Taulukko 1. Rauman kaupungin alueella sijaitsevat 1- ja 2-luokan pohjavesialueet ja mahdolliset rajauksenmuutokset.
   
   Vanha   Rajausta      Onko pohja-
  ID  Alueen nimi luokka Uusi luokka muute  u          Perusteet muutokselle     O  amoita vesi käytössä?

 0240603  Katona     I    1     -  -       Lapin O  amo  Kyllä
               ja O  amo II   

 0240602  Karhunselkä    I    2     -  Pohjave  ä ei
        hyödynnetä yhdys-
        kun  en tarpeisiin      -    Ei

 0240601  Kirkonkylä    I    1     -  -       O  amo I   Kyllä

 0226601  Nieminen    I Poistetaan    -  Antoisuus on pieni,       -    Ei
         eikä pohvae  ä hyödyn-
        netä yhdyskun  en tar-
        peisiin 
        
 0240604  Kodiksami    I   Poistetaan     -  Antoisuus on pieni,        -    Ei
        eikä pohjave  ä hyödyn-
        netä yhdyskun  en tar-
        peisiin 

 0226602  Koulu    I   Poistetaan     -  Antoisuus on pieni,         -    Ei
         eikä pohjave  ä hyödyn-
        netä yhdyskun  en tar-
        peisiin 
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2.14. Maankäytön rajoitukset

Maankäy  öä rajoi  avat maaperän ongelmat, 
rakentamiskelvoton maaperä, esim. perustamis-
olosuhteiltaan heikko tai merki  äviä kustannuk-
sia aiheu  ava maaperä, aikaisempi maankäy  ö 
ja sen aiheu  amat rasi  eet esim. pilaantunut 
maaperä. Raumalla on pilaantunu  a maaperää 
eri puolilla kaupunkirakenne  a ja selvityksiä 
sekä maaperän puhdistamista on tehty kaavoi-
tuksen tai rakentamisen yhteydessä. 

Maaperän hyödyntäminen, kallion louhinta ja 
turpeen o  o, on sijoi  unut pääasiassa etäälle 
muusta yhdyskuntarakenteesta.

2.14.1  Vaaralliset aineet ja melu

Yleiskaavatyön yhteydessä teh  in suuronne  o-
muuksien turvallisuusriskikartoitus maankäytön 
suunni  elua varten (Gaia Consul  ng Oy 2011). 
Selvityksessä kuva   in teollisuuslaitosten sekä 
vaarallisten aineiden kuljetusten aiheu  amat 
suuronne  omuusvaarat sekä suosituksia jat-
kotoimista. Lisäksi selvite   in keskusta-alueella 
vaarallisten kemikaalien kuljetusten varautumis-
toimenpiteitä (Gaia Consul  ng Oy 2011).

Kemikaaleja käsi  elevien ja varastoivien tuo-
tantolaitosten onne  omuusvaaran huomioon 
o  aminen kaavoituksessa on tarkentunut 
Seveso III direk  ivin korvatessa Seveso II direk  i-
vin. Kaavoituksessa on huomioitava, e  ä riskille 
al   ita toimintoja (esim. päiväkodit, koulut, 
hoitolaitokset, sairaalat, asuinalueet ja vilkkaat 
liikenneväylät sekä luonnon kannalta erityisen 

herkät tai tärkeät alueet) sijoiteta liian lähelle 
(konsultoin  vyöhykkeet) vaaraa aiheu  avia 
laitoksia ja varastoja. 

Suunniteltaessa riskille al   iden toimintojen 
sijoi  amista suuronne  omuusriskin piiriin 
kuuluvan konsultoin  vyöhykkeen sisälle tulee 
kaavatyön yhteydessä pyytää lausunto Tukesilta. 
Lausunnoissaan Tukes arvioi suuronne  omuus-
riskiä aiheu  avien toimintojen vaarojen suuruut-
ta. Vaarojen arvioin  a ohjaa käytännössä asetus 
856/2012 ja Tukesin opas ”Tuotantolaitosten 
sijoi  aminen”. Konsultoin  vyöhyke ei siis kuvaa 
varsinaisen suuonne  omuusvaaran vaaraetäi-
syy  ä vaan yleises   vaaran mahdollisuu  a ja 
sen asiantun  ja-arvion tarve  a.
Suuronne  omuusvaaran huomioimiseksi Rau-
man keskustan alueelle teh  in päivite  y tur-
vallisuustarkastelu (Gaia Consul  ng Oy, 2017), 
jossa tarkenne   in konsultoin  vyöhykkeiden 
laajuus sekä tarkastel  in konsultoin  vyöhykkei-
den vaikutuksia erityises   uusien asuinalueiden 
suhteen.

Raumalla on yhdeksän Direk  ivin 96/82/EY mu-
kaista laitosta ja konsultoin  vyöhykkeen laajuus 
vaihtelee 0.2km - 1.5km. Suunnitelluista uusista 
alueista Telakkarannan, Papinpellon ja Kanalin-
suun alueet sijoi  uvat konsultoin  vyöhykkeen 
sisälle. Turvallisuustarkastelun mukaan suunni-
tellun toiminnan sijoi  amiselle Telakkarannan 
ja Papinpellon alueille ei ole este  ä. Sen sijaan 
Kanalinsuun suunniteltu uusi asuinalue sijoi  uu 
siten, e  ä tällä hetkellä asuinalueen sijoi  a-
minen alueelle ei ole suotavaa. Alue voidaan 
kuitenkin mahdollises   tulevaisuudessa, tarkem-

teemit, jotka ero  uvat selväs   ympäristöstään. 
E-alueen tulee kuulua luontodirek  ivin (92/43/
ETY) lii  eessä I maini  uihin 
pohjavesistä riippuvaisiin luonto-tyyppeihin, 
luonnonsuojelulain 29 §:n (1096/1996, LSL) 
perusteella suojeltuihin luontotyyppeihin (esi-
merkiksi tervaleppäkorvet), vesilain 2 luvun 11 § 
nojalla suojeltuihin kohteisiin (lähteet, norot ja 
lammet) tai metsälain 10 §:n mukaisiin erityisen 
tärkeisiin elinympäristöihin, kuten lähteiden, 
lähdepurojen, pohjavesiriippuvaisten purojen 
ja norojen lähiympäristöt. Luokiteltaessa pohja-
vesialueita E-luokkaan lähtökohtana on pohja-
vesialueen kriteerien täy  yminen, minkä lisäksi 
otetaan huomioon muun lainsäädännön nojalla 
suojellut pohjavedestä suoraan riippuvaiset mer-
ki  ävät pintavesi- ja maaekosysteemit. Tärkeää 
on huomioida, e  ä näiden kohteiden suojelu 
tapahtuu jo muun lainsäädännön kau  a. E-luo-
kalla on ainoastaan informa  ivinen arvo. 

Rauman kaupungin alueella sijaitsee kuusi 
pohjavesialue  a. Kaupungin alueella ei havai  u 
olevan E-luokan pohjavesialueita. 

Rauman kaupungin alueella on uuden luo- 
kituksen mukaan kolme pohjavesi-
alue  a; Katona ja Kirkonkylä ovat 1-luokan poh-
javesialueita, kun taas Karhunselkä on 2-luokan 
pohjavesialue, jota ei hyödynnetä yhdyskun-
nan tarpeisiin. Nieminen, Kodiksami ja Koulu 
poistetaan luokituksesta, joten niitä ei ole  
tarpeen osoi  aa yleiskaavassa.
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pien selvitysten ja turvallisuus  lanteen muutos-
ten jälkeen o  aa käy  öön tai ainakin arvioida 
 lanne uudelleen.

Melua aiheu  avat pääasiassa merki  ävät teol-
lisuuslaitokset sekä liikenne. Meluselvityksiä on 
tehty asemakaavoituksen ja osayleiskaavoituk-
sen yhteydessä useille eri alueille. Myös suurim-
piin teollisuuslaitoksiin sekä satamaan lii  yen on 
tehty meluselvityksiä. Yleiskaavatyön yhteydessä 
selvite   in sataman, satamaliikenteen ja teolli-
suuden läheisyyteen sijoi  uvien alueiden melu-
suojaustarve  a. 

Olkiluodon ydinvoimalan suojavyöhyke on 5 km. 

Alueen suunni  elussa tulee o  aa huomioon, 
mitä säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinvoimalai-
tosohjeessa (YVL 1.10) todetaan ydinvoimalai-
toksen suojavyöhykkeestä.

Kar  a:
11) Konsultoin  vyöhykkeet ja merki  ävimmät 
vaarallisten aineiden kuljetusrei  t Rauman kes-
kustassa

2.14.2  Tulvariski

Rauman rannikkoalue nime   in Turun, Raision 
ja Naantalin ohella maa- ja metsätalousminis-
teriön päätöksellä (20.12.2011) valtakunnalli-
ses   merki  äväksi tulvariskialueeksi. Varsinais-
Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
on laa  nut tulvariskien hallintasuunnitelman 
2015 -2021 Turun, Raision, Naantalin ja Rauman 
rannikkoalueen tulvaryhmän ohjauksessa. Suun-

nitelmassa esitetään alueelle asetetut tulvaris-
kien hallinnan tavoi  eet ja toimenpiteet niiden 
saavu  amiseksi. 

Keväällä 2018 on alkamassa tulvariskien alus-
tavan arvioinnin 2.suunni  elukierroksen kuu-
leminen. Varsinais-Suomen ELY-keskus esi  ää 
tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 
20 §:n mukaisen tarkistuksen tulvariskien alus-
tavaan arvioin  in ja ehdotukseen Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan maakun  en merki  äviksi ja 
muiksi tulvariskialueiksi. 

 Tulvariskien alustavan arvioinnin toisella kier-
roksella käyte  ävissä olevien tulvavaarakar  o-
jen perusteella voidaan todeta, e  ä edellisellä 
suunni  elukaudella merki  äväksi tulvariskialu-
eeksi määritetystä Turun, Raision, Naantalin ja 
Rauman rannikkoalueesta voidaan jä  ää tällä 
suunni  elukierroksella pois Raision, Naantalin 
ja Rauman alueet, koska merki  ävän alueen kri-
teerit (MMM:n muis  o 22.12.2010) eivät tulva-
vaarakar  ojen mukaan niiden alueella täyty.

Vaikka Rauman rannikkoalue ei enää täytä 
merki  ävän tulvariskialueen kriteerejä, tulee 
mahdolliset tulvariskit sil   huomioida rannikko-
alueella.

Kar  a:
12) Tulvariskialue

2.15. Tuulivoima ja aurinkovoima

Raumalla on tuulivoimaa tutki  u teollisuusalu-
eella meren tuntumassa sekä koillisella teolli-
suusalueella, mu  a hankkeet eivät ole toteu-
tuneet.  Merki  ävä tuulivoiman rakentamisen 
Raumalle ei kokonaisarvioin  in perustuen näytä 
nykyedellytyksin realis  selta.
Satakuntalii  o selvi    vuonna 2011 mannertuu-
lialueita Satakunnassa. Selvityksessä löytyi Rau-
malta, aivan Eurajoen rajalta yksi mahdollinen 
tuulivoima-alue, joka oli mukana Satakunnan 
vaihemaakunta-kaavan 1 luonnoksessa. Tarkem-
man tarkastelun ja lausuntojen perusteella alue 
kuitenkin jäte   in pois vaihemaa-kuntakaavasta, 
sillä alueen maisemalliset vaikutukset mm. 
Sammallahdenmäen maailmanperintöalueelle 
olisivat olleet merki  ävät.

Aurinkovoimaan soveltuvia alueita tutkitaan ja 
pyritään löytämään alueita, jotka eivät sovellu 
muuhun maankäy  öön.

2.16. Maanomistus

Kaupungin maanomistus keski  yy pääasiassa 
keskustaajaman alueelle ja sen läheisyyteen.
Liitekartalla on esite  y kaupungin maanomistus.

Kar  a:
13) Kaupungin maanomistus



11)

30



12)
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2.17. Selvitykset ja lähteet 

Strategisessa vaiheessa teh  in useita selvityk-
siä ja ne ovat palvelleet koko kaavatyön ajan. 
Yleiskaavan pohjaksi laadi   in vielä luonnos- ja 
ehdotusvaiheessa erilaisia selvityksiä ja selvi-
tysten tarkennuksia, jotka lii  yivät erityises   
satamalaajennuksen liikenneratkaisuihin, mu  a 
myös viher- ja virkistysyhteyksiin ja kul  uuriym-
päristöön.

Strategisen vaiheen selvitykset:
1. Rauman satama 2030. Selvitys    
  laajennusmahdollisuuksista 2007 –selvityksen päivitys    
  2010. Pöyry Infra Oy.
2. Rauman sataman laajennuksen    
  ympäristövaikutusten arvioin  -selostus. 
  Insinööri-toimisto Ecobio Oy. 7.1.2009.
3.  Rauman sataman laajennuksen ympäristö-
     vaikutusten arvioin  selostuksen  täydennys. Insinööri     
     toimisto Ecobio Oy. 11.11.2009.
4.  Häyrynen, M & Lähteenmäki, 2009, 
     Selkämeren rannikon matkailu  ehanke.
5.  Maisemaselvitys, Eriksson Arkkitehdit Oy, 9.6.2010
6.  Vesihuollon kehi  ämissuunnitelma. AIRIX Ympäristö    
      Oy, 31.08.2010.
7.  Kaupunkikuvatarkastelu, Eriksson 
      Arkkitehdit Oy, 27.8.2010
8.  Väestöselvitys, UnitedLog Oy, 10/2010 
9.  Palvelurakenneselvitys, UnitedLog Oy,                
     10/2010
10. Luontoselvitysten yhteenveto, A-Insinöörit Suunni  e-  
        lu Oy, 19.8.2010,  päivitys 8.11.2010
11.  Liikenneselvitys Työrapor    liikennejärjestelmän nyky 
         lasta, A-insinöörit Suunni  elu Oy, 2011
12.  Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strate 
        giavaihe  a. Loppurapor   . Gaia Consul  ng Oy,      
        18.12.2010.
13. Suuronne  omuuksien turvallisuusriskikartoitus maan    
      käytön suunni  elua varten. 
      Loppurapor    Gaia Consul  ng  Oy,  21.1.2011.

14. Kuntataloudellinen selvitys rakennemalleissa esitet-  
       tyjen kehite  ävien  asuinalueiden näkökulmasta,    
       Eriksson Arkkitehdit Oy, 3.2.2011.
15.  Rauman yleiskaava, kaupallinen selvitys, 
       UnitedLog Oy ja Tuomas Santasalo Oy 17.2.2011.
16.  Rata- ja ratapihaselvitys.                                    
        Rauman sataman laajennus 2030           
        –Liikenteellinen tarkastelu. VR-Track Oy Suunni  elu ja  
        A-Insinöörit Suunni  elu Oy. 19.5.2011.
 17.  Maanpään satama 
         - selvitys satamavaihtoehdoista.              
         Insinööritoimisto Ma    Pitkälä Oy                         
         12.9.2011 ja 26.10.2011.
18.  Kuntataloustarkastelu.                                 
        Yhdyskuntarakenteen  ivistymisen ja hajautumisen   
        vaikutukset sosiaalitoimen ja terveydenhuollon   
        kustannuksiin. Rauman kaupunki, Eriksson Arkkitehdit    
        Oy ja  A-Insinöörit Suunni  elu Oy. 24.11.2011.  
19.  Turvallisuuden kustannukset maankäytön             
        suunni  elussa –selvitys. Gaia
20.  Rauman yleiskaavan strateginen osa. 
        Rakennemallien ve1–3 kustannusvertailu. Luonnos.   
        Rauman kaupunki, Eriksson Arkkitehdit Oy ja  A-Insi-   
        nöörit Suunni  elu Oy. 31.1.2012.
21.  Arvio teollisuuden aiheu  amasta melusta. Ramboll   
        Oy 11.1.2012

Juridisen vaiheen selvitykset
22. Strateginen yleiskaava visio 2025 – alueen arkeologi- 
       sen inventoin  tarpeen selvitys. Satakunnan Museo,  
       Tiina Vasko 2012
23.  Rauman yleiskaava-alueen kul  uuriympäristöselvitys.   
        Satakunnan Museo, Olli Joukio 2012
24.  Rauman keskustaajaman kul  uuriympäristöselvitys.  
        Satakunnan Museo, Pekka Piiparinen 2014.
25.  Rakennusinventoin   lanne Raumalla Asemakaavoite-  
        tun kaupunkialueen ulkopuolella. Satakunnan Museo,   
        Olli Joukio 2014
26.  Rauman keskusta-alueen viherverkoston kehi  ämis- 
        suunnitelma. WSP Finland Oy. 2013
27.  Rauman sataman Järviluodon laajennus,            
        rauta  eliikenteellinen selvitys. VR Track. 2014
28.  Rauman satamalaajennuksen  eyhteystarkastelut.         

        A-Insinöörit Suunni  elu Oy  2016.
29.  Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen  
        tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016‒2021.  
        Varsinais-   Suomen ELY-keskus (2015-12)
30.  Rauman kaupallinen selvitys. Päivite  y yhdistelmä    
        kaupallisista selvityksistä 2011-2015. WSP Finland Oy   
        2016
31.  Rauman pyöräilyverkon kehi  äminen,            
       WSP Finland Oy, 2016.
32.  Rauman merellisen kaupunkirei  n konsep  suunnitel- 
        ma Sito Oy, 2016.
33.  Rauman satamalaajennuksen  eyhteys tarkastelut,     
        linjaustarkennukset, vaiheet 1-3, A-Insinöörit Suunnit 
        telu Oy 2017.
34.  Rauman sataman Järviluodon laajennus,               
        rauta  eliikenteellinen selvitys- ratalinjauksen jatko- 
        tarkastelu, VR Track. 2017.
 35.  Turvallisuustarkastelu eräille Rauman keskustan alu- 
         eille, Gaia Consul  ng Oy. 2017.
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3 TAVOITTEET

Yleiskaavan tavoi  eena on yhdyskuntarakenteen 
säily  äminen  iviinä ja samalla rii  ävä varautu-
minen teollisuuden, kaupan ja elinkeinoelämän 
tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoi  eena on tarjota 
viihtyisä elinympäristö ja monipuoliset palvelut 
kaikille kuntalaisille, matkailijoita unohtama  a.

3.1.  Väestö

Yleiskaavan tavoi  eena on mal  llinen väestökas-
vu. Tilastokeskuksen loppuvuonna 2015 julkaise-
man uuden väestöennusteen (TK2015) mukaan 
Rauman väkiluku kasvaa noin 5 promillen vuosi-
vauh  a eli noin 20 henkilöllä vuodessa, vuoteen 
2030 as  . Väestömäärä siis pysyy hyvin vakaana.

Yleiskaavan tavoitevuonna 2030 Raumalla on 
ennusteen mukaan 40 225 asukasta. 

Yleiskaavatyön alusta as   väestötavoite on ollut 
lieväs   kasvava. Yleiskaava perustuu siis realis-
 selle väestötavoi  eelle. Mahdolliset muutok-

set väestökehityksessä on tarkoitus huomioida 
maankäytössä varaamalla reservialueita.
Väestön ikärakenne vaiku  aa myös maankäyt-
töön paitsi uudenlaisen palvelutarpeen ja pal-
veluiden sijoi  umisen myös asumisratkaisujen 
kau  a. Yli 65-vuo  aiden osuus Rauman väestös-
tä on vuonna 2030 noin 29%, kun se oli vuonna 
2015 noin 23%.

Yleiskaavan tavoi  eena on mahdollistaa väestö-
rakenteen muutoksen edelly  ämien uusien ja 
uudenlaisten palveluiden sijoi  uminen. 
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Väestömitoituksen perustavoi  eena on säily  ää väestön suhde asemakaava-alueen ja asemakaavoit-
tama  omien alueiden välillä siten, e  ä väestöstä 80% asuu asemakaavoitetulla alueella. Mitoituksen 
tavoitevuosi on 2030. Mitoitus perustuu arvioihin nykyisestä ja tulevasta väestökehityksestä, asumisväl-
jyyden kasvusta sekä erityises   asuntokunnan koossa tapahtuneista muutoksista:

•  Väestömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa mal  llises  
•  Asumisväljyys kasvaa
•  Asuntokunnan koko pienenee

Tarvi  ava uusi asuntoneliömäärä on muute  u helpommin käsiteltävään muotoon:
 Asuinpinta-alan lisätarve 2014 – 2030: 217 678 huoneistoneliömetriä
 Huoneistopinta-ala /asukasluku on vuonna 2030 noin 50m2

Asemakaava-alueella, noin 5 km etäisyydellä keskustasta, tarvitaan uusia asuntoja noin 4 000 asukkaalle, 
josta puolet osoitetaan kaupunkimaisille alueille ja puolet pientaloalueille. Lisäksi on syytä varata reser-
vialueita, mikäli esimerkiksi jokin alue ei toteudu tai väestökehityksessä tapahtuu joku ennustamaton 
muutos.

Asemakaava-alueen ulkopuolella tavoi  eena on varata noin 165 uu  a rakennuspaikkaa, mikä tarkoi  aa 
noin 400-500 uu  a asukasta. Tämä perustuu paitsi mitoitusperiaa  eeseen 80%-20%, myös vuosi  aiseen 
poistumaan. Lisäksi on tarpeen varata reserviä kylien välille, jo  a painopiste  ä voidaan säätää tarkem-
milla kaavoilla.

MITOITUKSEN TAVOITTEENA SUHDE     

 80% asemakaava-alue   - 20% asemakaavoi  amaton alue

> Tarvitaan uusia asuntoja 4 500 asukkaalle

> Asemakaava-alueella kaupunkimaisille alueille asuinpinta-alaa 2 000 uudelle asukkaalle
> Asemakaava-alueella pientaloalueille asuinpinta-alaa 2 000 uudelle asukkaalle
> Asemakaava-alueen ulkopuolelle 165 uu  a rakennuspaikkaa.

3.2. Mitoitus

3.2.1. Asumisen tuleva mitoitus

Asumisessa tavoi  eena on yhdyskuntaraken-
teen  ivistäminen ja olemassa olevan rakenteen 
en  stä tehokkaampi käy  ö. Asumisen mitoituk-
sessa on ote  u huomioon väestön ikääntyminen 
mm. asuntokun  en koon ja määrän muutoksis-
sa. Asuntokunnan koko pienenee ja asuntokun  -
en määrä lisääntyy ikäihmisten lisäksi muissakin 
ikäluokissa.  

Yleiskaavan tavoi  eena on mahdollistaa väestön 
sijoi  uminen erityises   tarvi  avien palveluiden 
läheisyyteen. Tavoi  eena on sijoi  aa uu  a asu-
mista eri puolille keskustaajamaa ja etenkin lä-
helle merta, mu  a kuitenkin siten, e  ä vapaas   
käyte  ävän rannan määrä ei vähene. Tarkoituk-
sena on kehi  ää uusia merellisiä asuinalueita 
sekä toisaalta urbaania asumista. Tavoi  eena on 
myös luonnonläheisyys sekä kyläasumisen ke-
hi  äminen. Uusia  iviitä kaupunkimaisia alueita 
sijoitetaan lähemmäs keskustaa, kun taas uudet 
omako  alueet sijoi  uvat keskustan reuna-alueil-
le. Uu  a asumista sijoi  uu myös Lapin keskus-
taan sekä kyläalueille.

Asumiselle vara  avien alueiden laajuus vaihte-
lee ja se sisältää alueesta riippuen myös viher-
alueita, liikennealueita sekä muuta asumistoi-
mintoihin lii  yviä maankäy  ötarpeita.
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3.2.2. Kaupan tuleva mitoitus

Tavoi  eena on tarjota sekä raumalaisille, Rau-
man seutulaisille e  ä matkailijoille monipuoliset 
ja houku  elevat kaupalliset palvelut. Kaupal-
listen palveluiden tulee olla sekä saatavilla e  ä 
saavute  avissa, joten palveluiden sijoi  umiseen 
tulee kiinni  ää erityistä huomiota. 

Kaupan mitoitus perustuu kaupallisiin selvityk-
siin. Selvityksiä teh  in sekä yleiskaavatyötä var-
ten e  ä eri kaavahankkeiden yhteydessä. Päivi-
te  y yhdistelmä vuosien 2011-2015 kaupallisista 
selvityksistä valmistuu toukokuussa 2016. 

Yleiskaavassa varaudutaan liike  lan lisätarpeen 
enimmäistarpeeseen. Enimmäistarve kuvaa 
pinta-alan lisätarve  a, jossa koko ostovoiman 
kasvu on suunna  u uusiin neliöihin. Yleiskaavas-
sa on liike  lan lisätarpeen mitoituksessa tavoite-
vuotena 2035, jo  a liike  lan kysyntään voidaan 
varautua rii  äväs  . Lisäksi mitoitusperusteena 
on ostovoiman perinteinen kasvuennuste. 
Yleiskaavan aikajänne on niin pitkä, e  ä kaavan 
suositellaan mahdollistavan lasketun enimmäis-
määrän liike  laa. Näin ollen yrityksille löytyy 
vaihtoehtoisia sijain  paikkoja. Suurissa liike  la-
hankkeissa tulee asemakaavan yhteydessä tar-
kemmin tutkia kaupalliset vaikutukset. Liike  lan 
määrää ja jakautumista määritellään tarkemmin 
osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa.

Kaupallisen selvityksen mukaan:
Raumalla tarvitaan lisää liike  laa vuoteen 2035 
mennessä yhteensä noin 57 000 k-m2 

Liike  latarpeesta suuntautuu keskusta-alueelle 
noin 30.000 k-m2. Tarve koostuu suurelta osin 
keskustahakuisen erikoiskaupan tarpeesta. Lisäk-
si keskustaan kohdistuu tarve  a päivi  äistavara-
kaupan  loille, ravintoloille, kaupallisille palve-
luille sekä jonkin verran  laa vaa  van kaupan 
tarve  a.

Keskustan ulkopuolisille alueille suuntautuu 
liike  latarve  a noin 27 000 k-m2. Tämä koostuu 
pääosin  laa vaa  van kaupan tarpeesta. Lisäksi 
keskustojen ulkopuolelle suuntautuu pienessä 
määrin muun erikoiskaupan tarve  a, joka toteu-
tuu sekä laajan tavaravalikoiman myymälöissä 
e  ä esimerkiksi hypermarke   en etumyymälöis-
sä. Keskustahakuisia erikoiskauppoja ei alueille 
tule laajami  aises   suunnitella. Keskustan ulko-
puolisten alueiden tarve kohdistetaan pääosin 
nykyisille  laa vaa  van kaupan alueille ja niiden 
laajennuksille eli vt 8:n ja vt 12:n risteysalueelle 
ja Papinhakaan. Muut kehite  ävät kaupan alu-
eet ovat mitoitukseltaan pieniä.

Päivi  äistavarakaupan tarve kaupungissa vuo-
teen 2035 mennessä on yhteensä enimmillään 
noin 6 800 k-m2, josta suurin osa kohdistuu 
keskustaan.

3.3.  Sataman tuleva mitoitus

Yleiskaavan tavoi  eena oleva satamaratkaisu 
perustuu Rauman kaupunginvaltuuston päätök-
seen 18.6.2012 85§:
-  kaikkien selvite  yjen vaihtoehtojen – Sau-    
   kot, Ruuhiluoto, Järviluoto ja Hansklopp –  
   toteu  aminen on selvityksessä käyte  ävis- 
   sä olleiden  etojen perusteella mahdollista
-  kaikkien näiden kustannukset ovat vaiheit- 
   tainkin toteute  uina eri  äin merki  äviä, jo-  
   ten ensisijaises   tulee eri toimenpitein pyr-  
   kiä kasva  amaan nykyisen sataman 
   ml Ulko-Petäjäs, kapasitee   a ja tehokkuu  a.   
   Tästä tulee tehdä kehi  ämissuunnitelma,   
   jonka osana tulee arvioida liikennemäärän  
   kasvun vaikutuksia muuhun kaupunkiraken-  
   teeseen
- Satama 2030- laajenemisalueeksi valitaan  
   VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalin- 
   jaukseen.

Satamalaajennusalueen liikenneyhteyksiä ja 
perustusolosuhteita on selvite  y periaatepää-
töksen pohjalta yleiskaavatyön yhteydessä. 

Satama 2030 visiossa tavoi  eena on varautumi-
nen n. 100 ha satama-laajennukseen. 



     
     
     
    
 37RAUMAN YLEISKAAVA 2030

3.4.  Verkostot

3.4.1. Liikenneverkon tulevat hankkeet ja tarpeet
Maakunnan tasolla liikenneverkkoa ja sen yh-
teyksiä sekä haasteita on käsitelty Satakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, Satakunta-
lii  o 2015.

Rauman tavoi  eena liikenneverkon kehi  ämi-
sen suhteen on turvata niin kuntalaisten kuin 
teollisuudenkin liikkuminen. Sataman ja muiden 
teollisuusalueiden sijaitessa verra  ain lähellä 
keskustaa, raskas- ja henkilöliikenne kulkee osit-
tain samoilla väylillä. Tämä aiheu  aa haasteita 
kehäväylien kapasitee  n rii  ävyydelle erityises   
muutamilla risteysalueilla. Raskaalle liikenteelle 
luodaankin edellytykset sujuvas   kiertää keskus-
ta ja käy  ää liikkumiseensa ulompia kehäteitä 
lii  yen nopeas   valtateille. Raskaan liikenteen 
lisäksi myös ratayhteys risteää niin ajoneuvolii-
kenteen, kuin kevyen liikenteen kanssa tasossa. 
Tämäkin kohtaaminen pyritään toteu  amaan 
mahdollisimman sujuvas  . 

Rauman keskustaa ympäröivät tehokkaat sisäke-
häväylät henkilöautoliikenteelle, joiden käy  öä 
pyritään tehostamaan. Ydinkeskustan kauppa- ja 
hidaskaduilla tapahtuvaa turhaa läpiajoliiken-
ne  ä ohjataan nopeille ja sujuville kehäväylille. 
Näin keskusta rauhoi  uu ja muu  uu viihtyi-
sämmäksi tarjoten paremmat mahdollisuudet 
kävelylle ja pyöräilylle. Kun keskusta on viihtyisä 
ja houku  aa myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä, 
siellä viihdytään pidempään ja käydään useam-
min. Toisaalta kehäväylillä pyritään suosimaan 
autoilijoita pitämällä väylät nopeina ja väl  ä-

mään turhia pysähdyksiä ja kohtaamisia kevyen 
liikenteen kanssa.

Raumalla tärkeimpiä kehi  ämiskokonaisuuksia 
ovat:

• Teollisuuden (teollisuuspuisto+metsä-
    teollisuus+satama) kuljetusten edelly  ämät        
    varaukset kaupunkirakenteessa ja liikennejär   
     jestelmässä

• Tavaraliikenteelle tärkeiden lii  ymien toimi 
    vuuden ja turvallisuuden parantaminen

•  Ratapihatoimintojen kehi  äminen (ratapiha 
    varaukset) ja Lakarin teollisuusalueen 
    pistoraide

•  Sataman laajenemisvaraukset ja niiden edel    
    ly  ämät rata- ja  eyhteydet

•  Kuljetuksia ja työmatkaliikenne  ä palveleva  
    uusi  eyhteys Raumalta Olkiluotoon.

Kaupunkirakenteen ja liikenneturvallisuuden 
edelly  ämät järjestelyt:

•  Kaupunkiseudun runkoyhteyksien (vt8 ja vt12)  
    turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen

•  Kehä  ejärjestelmän puu  uvien osien toteu  
     tus maankäytön kehityksen mukaises   (Kaak 
     koisväylä, eritasolii  ymävaraukset)

•  uusi  eyhteys Olkiluotoon (työpaikkaliikenne    
    + maankäy  ö)

Elinkeinoelämän kannalta tärkeitä varauksia 
ovat valta  en 8 ja Pohjoiskehän eritasolii  ymä 
(Luostarinkylän eritasolii  ymä) sekä Pohjoiske-
hältä Olkiluotoon osoite  u uusi  eyhteys. Muita 
elinkeinoelämälle hyödyllisiä liikennejärjestely-
varauksia ovat Lakarin teollisuusalueen pistorai-
de, ratapihavaraukset sekä pääteiden eritasoliit-
tymävaraukset.

Kaupunkirakenteen edelly  ämiä varauksia ovat 
kehä  ejärjestelmään kuuluva Kaakkoisväylä 
sekä Pohjoiskehältä Olkiluotoon johtava uusi 
 eyhteys. Lii  ymäjärjestelyistä merki  ävämpiä 

ovat em. valta  en 8 ja Pohjoiskehän eritasoliit-
tymä sekä eritasolii  ymävaraukset Varasvuoren 
lii  ymässä (valta  en 12 ja Koillisväylän lii  ymä), 
Kaakkoisväylän ja Hui   sten  en lii  ymässä ja 
Unajassa valta  en 8 lii  ymässä. 

Satama-alueen laajentamissuunnitelmat lisäävät 
satamakapasitee   a ja tuovat samalla lisäpainei-
ta ratapihakapasitee  n lisäämiseen, kun kaikki 
satamaliikenne johdetaan nykyistä ratalinjausta 
pitkin. Nykyisen ratapihan kapasitee  n lisäämi-
nen on tehtyjen selvitysten perusteella hyvin 
vaikeaa ja kallista. Ratkaisuna on esite  y ratapi-
han rakentamista uudelle sataman laajenemis-
alueelle. 

Tulevaan satamalaajennukseen tulee varautua 
myös uusilla katu- ja  eyhteyksillä. Satamalaa-
jennusalueelle Järviluotoon tulee löytää ratkai-
su, joka mahdollistaa satamaliikenteen kasvun 
jopa 2,5 -kertaiseksi.
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3.4.2. Muut verkostot

Tavoi  eena on turvata esitetyille uusille alu-
eille toimiva ja varma vesihuolto. Tavoi  eena 
on mahdollistaa sähköverkon kehi  äminen 
ja yhteensovi  aminen muiden verkostojen ja 
toimintojen kanssa sekä mahdollistaa valtakun-
nallises   merki  ävien voimansiirtoyhteyksien 
toteu  aminen.

3.4.3. Joukkoliikenteen visiot
Tavoi  eena on Satakunnan liikennejärjestelmä-
suunnitelman mukaises  :
Joukkoliikennekaupungin kehi  äminen
• Paikallisliikenteen uusi järjestämistapa (30 
min. kiertoajan ruusukkeet), lippu- ja taksajärjes-
telmä sekä ajantasaisen ja mobiilin joukkoliiken-
neinformaa  on kehi  äminen
• Asemien ja joukkoliikennepysäkkien laatu-
tason parantaminen ml. Kanaalin länsirannalle 
sijoi  uva uusi linja-autoasema
• Palveluliikennejärjestelmä 5 km säteellä 
keskustasta sekä koulu- ja työmatkoja palveleva 
seutuliikenne (suhde asumisen mitoitukseen ja 
kyläalueiden kaavoitukseen)

Tavoi  eena on yleiskaavalla tukea joukkoliiken-
ne  ä ja siihen tukeutuvia ratkaisuja mm. uusien 
asuin- ja työpaikka-alueiden sijoi  umisella ja 
mitoituksella.

Paikallisliikenne palvelee erityises   asutuksen 
painopistealueita ruusukemaises   siten, e  ä 
yksi kierros kestää enintään 30 minuu   a. Lisäksi 
tarkoituksena on muodostaa yksi kehälinja pai-

kallisliikenteen tarpeisiin. Seutuliikenne palvelee 
koulukuljetusrei  einä ja palveluliikennejärjes-
telmää kehitetään 5 km etäisyydellä Rauman 
ydinkeskustasta. Haja-asutusalueella on laajoja 
alueita, joilla toimivan joukkoliikenteen rajana 
pide  y 20 asukasta/ha ei täyty, vaan tarvi  avat 
julkiset liikennepalvelut on tehokkainta hoitaa 
muilla keinoin.

Kartat:
14) Joukkoliikenteen tavoitevisio

3.4.4. Kevyenliikenteen laatukäytävät

Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, kuten eri 
ilmansuunnissa sijaitsevia asutuksen painopis-
tealueita palvelevat laatukäytävät yhdiste  ynä 
toimivaan joukkoliikenteeseen, kannustavat 
raumalaisia ympäristöystävällisempään liikku-
miseen. Rauman nykyinen pyörä  everkosto on 
ka  ava: pyörällä pääsee lähes kaikkialle kaupun-
gissa. Tavoi  eena pyöräilyn laatukäytävien kehit-
tämisessä onkin parantaa nykyisten tärkeimpien 
ja suosituimpien työmatka- ja koulurei   en 
laatutasoa niin pyöräilyn nopeuden, sujuvuuden, 
mukavuuden, turvallisuuden ja kunnossapidon 
kannalta. Hitaita ja turva  omia risteysalueita on 
tavoi  eena parantaa pyöräilijöitä ja kävelijöitä 
suosiviksi: näin pyöräilyn helppous ja mukavuus 
verra  una autoiluun kasvaa ja yhä useam-
pi valitsee pyöräilyn tai kävelyn päivi  äiseksi 
kulkutavakseen sopivan mi  aisilla matkoilla. 
Vilkkaimmilla pyöräilyreiteillä pyöräilylle varat-
tua  laa pyritään kasva  amaan ja tarvi  aessa 
ero  elemaan pyöräily jalankulusta, jo  a pyöräl-
lä tai jalan liikkuminen olisi en  stä sujuvampaa 

ja turvallisempaa. Rei  stöllä esiintyviä laatu-
vaihteluja ja epäjatkuvuuskoh  a pyritään myös 
poistamaan. 

Tavoi  eena on Satakunnan liikennejärjestelmä-
suunnitelman mukaises  :
• kaupunkialueen pyöräilyn päärei   en laatu-
tason parantaminen
• kyläkoulujen ja -palvelukohteiden lähialu-
een jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ja liikenne-
turvallisuus
•seudulliset yhteydet Raumalta Eurajoelle, Lap-
piin ja kyläalueille

Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, kuten eri 
ilmansuunnissa sijaitsevia asutuksen painopis-
tealueita palvelevat laatukäytävät yhdiste  ynä 
toimivaan joukkoliikenteeseen, kannustavat 
raumalaisia ympäristöystävällisempään liikkumi-
seen. 

Yleiskaavassa tavoi  eena on edistää merki  ä-
vimpien kevyenliikenteen laatukäytävien toteu-
tusta ja sijoi  aa uudet toiminnot siten, e  ä ne 
tukevat laatukäytäviä ja nykyistä verkostoa.

Kartat:
15) Kevyen liikenteen tavoitevisio
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3.5. Teollisuuden tuleva mitoitus

Yleiskaavassa teollisuuden maankäytön tavoit-
teet ovat seuraavat:
- ak  ivinen kaupunki työllistää ja kehi  yy: kaava-
reservin kasva  aminen
- toimialojen monipuolisuus: alueet ja ton  t eri 
tyyppisille toiminnoille
- suuret ja pienet toimijat: eri kokoisia ton  eja
- pitkäkestoiset ja nopeat toimijat: laajenemisva-
rat, siirtyminen,  lapäisyys
- houku  elevuus, hyvät logis  set yhteydet: tont-
 en keski  äminen

Yleiskaavan 2030 teollisuusalueiden mitoitus pe-
rustuu tarkasteluun, joka ulo  uu 2030 – 50 as  :
 - Teollisuus, varastoin  , logis  ikka: Koillinen  
    teollisuusalue n. 600 000 km2 
 - Pienteollisuus: Susivuori, Tiilivuori n. 100    
            000 km2

3.6. Virkistysalueiden tuleva mitoitus

Virkistyksen ja rei   en mitoitus kytkeytyy kiinte-
äs   kevyenliikenteen rei  stöihin. Tavoi  eena on 
rii  ävän laajat viher- ja virkistyskokonaisuudet, 
hyvät yhteydet niiden välillä sekä hyvä saavutet-
tavuus eri puolilla kuntaa.

Rauman kaupungin viher- ja virkistysverkkoa on 
selvite  y yleiskaavatyön yhteydessä: 

Rauman keskusta-alueiden viherverkoston kehit-
tämissuunnitelma, WSP Finland Oy 2013.

Raumalla on osoite  u eri kaava-vaiheissa riit-

täväs   ja ka  avas   viheralueita koko keskus-
tan alueella. Rauman asemakaava-alueella on 
asemakaavoissa osoite  uja viher- ja suojaviher-
alueita yhteensä 868ha, mikä on noin 230m2/
asukas. Viheralueiden määrä ei kuitenkaan kerro 
koko totuu  a ja niiden määrään ja verkostolli-
seen sijain  in on kiinnite  ävä suunni  elutyössä 
erityistä huomiota.

Viherverkoston tärkeä osa-alue on sujuva ja laa-
dukas ulkoilurei   en ja puistokäytävien verkosto. 
Kehi  ämissuunnitelman yhteydessä käy  in läpi 
myös rei   verkoston osalta tärkeimmät kehit-
tämisajatukset, jotka on esite  y liitekartassa. 
Työn aikana pohdi   in meren rannan suuntaisen 
yhteyden järjestämistä keskusta-alueelle, jonka 
toteu  aminen, nykyisestä satamasta, teollisuu-
desta ja asutuksesta johtuen on vaikeaa. Siksi 
yhteydet sisämaasta meren rannalle mm. Vaik-
kusten niemelle, Fåfängan ja Petäjäksen rantaan 
ja Maanpäähän ovat erityisen tärkeitä.

Kar  a
16) Viherverkoston erityises   kehite  ävät 
viheraluekokonaisuudet

3.7. Matkailu

Yleiskaavan tavoi  eena on luoda mahdollisuuk-
sia matkailun erilaisille hankkeille sekä yhdistää 
erilaisia kohokoh  a houku  eleviksi kokonaisuuk-
siksi. Tavoi  eena on yhdistää viher- ja virkis-
tysrei   en kokonaisuus matkailun tavoi  eiden 
kanssa. 

Konkree   sia tavoi  eita ovat mm.:
•  Maailmanperintökohteiden välisen yhtey  
    den kehi  äminen – kahden maailmanpe 
    rintökohteen muodostama elämyskokemus
•  Keskustan ja Fåfängan välisen yhteyden  
    parantaminen – mielenkiintoinen rei     me- 
    ren rantaan
•  Kanalin rannan kehi  äminen matkailu- ja  
    virkistyskohteena ja osana rei  ejä.
•  Rei   en ja yhteyksien esilletuominen osana  
    matkailukokonaisuu  a
•  Merellisen matkailun kehi  äminen; kohtei 
    den saavute  avuus ja laadukkaat palvelut

Satakuntalii  o on vuosina 2016-2018 mukana 
Interreg Central Bal  c 2014–2020 ohjelman 
rahoi  tamassa SustainBal  c-hankkeessa (ICZM 
Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-
ecological Networks in the Bal  c Region, CB354), 
jonka tavoi  eena on edistää rannikkoalueiden 
kestävää hyödyntämistä pohjoisen Itämeren 
alueella. Osana hanke  a Satakunnassa toteu-
te   in laajapohjainen suunnitelma meri- ja 
rannikkomatkailun kehi  ämiseksi Selkämeren 
rannikkoalueella. Suunnitelman tavoi  eena on 
tarkastella maankäytön suunni  elun mahdol-
lisuuksia matkailun perusedellytysten paran-
tamiseksi sekä tehostaa alueellista yhteistyötä 
matkailuun lii  yen. Rannikkoaluesuunnitelma 
toteu  aa Satakunnan maakuntaohjelman tavoit-
teita matkailun ja virkistyskäytön edistämiseksi. 
Suunnitelma tarjoaa perustan kokonaismaakun-
takaavan päivi  ämiselle sekä merialuesuunni  e-
lulle Satakunnanrannikkoalueella.
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3.8. Strategisen vaiheen tuomat 
 tavoi  eet

Yleiskaavatyön strategisen vaiheen aluksi laadi-
tut rakennemallivaihtoehdot (VE1- VE3) toivat 
esille erilaisia mahdollisuuksia, joista tavoi  ee-
na oli muodostaa yksi visio. Visio kertoo, millä 
tavalla kaupunkia tullaan kehi  ämään seuraavat 
vuosikymmenet ja sen avulla voidaan mm. koh-
distaa elinkeinoelämän ja yhdyskuntasuunni  e-
lun toimet yhteises   vali  uihin tavoi  eisiin. 

Laadi  ujen selvitysten ja osallisprosessin avulla 
visiotyön keskeisiksi tavoi  eiksi muodostuivat:

1.Tuleva asumisen lisärakentamisen pääasial-  
    linen mitoitus kuntatalouden kannalta pitää  
    ohjata enintään 5km säteelle keskustasta.

2. Tulevaisuuden asuntorakentamisen pitää  
    olla monipuolista. Laadukas pientaloasu- 
    minen ja erityises   Raumalta tällä hetkellä  
    puu  uva urbaani merellinen asuminen       
    pitää nostaa uusiksi vetovoimatekijöiksi.

3. Elinkeinoelämän ja kaupan kehi  ymismah- 
    dollisuudet ja tulevaisuuden aluevaraukset  
    pitää turvata pitkällä aikavälillä.

4. Elinkeinoelämän kannalta merki  ävät  e-  
     ja ratayhteydet tulee turvata.

5. Sataman laajentumismahdollisuudet sekä  
    eteläinen logis  nen varaus tulee turvata. 

6. Kylien asutuksen ja pienelinkeinotoiminnan  
    sekä maa- ja metsätalouden mahdollisuuk- 
    sia turvataan ohjelmoimalla maisema- ja  
    kyläosayleiskaavojen laadintaa.

7. Turvataan matkailun, virkistyksen, maise-
man ja luonnonympäristön edistämiseen tarvit-
tavat alueet, rei  t ja yhteydet.

Visioon ovat vaiku  aneet erilaiset yleiskaava-
työn tueksi teetetyt selvitykset, viranomaisyh-
teistyö ja lausunnot sekä rakennemalleista ja 
Alustava Visio 2025:sta saatu palaute. 

Lisäksi Visioon ovat vaiku  aneet:

• Satakunnan maakuntakaava
• Rauman yleiskaava
• Rauman keskustan osayleiskaava
• Kaupunginvaltuuston 18.6.2012 periaate-   
   päätös: 
 - Satama 2030- laajenemisalueeksi   
           valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyi-    
           seen ratalinjaukseen.
• Erilaiset alustavat havainnollistavat suunni- 
    telmat mm:
 
  -  Merelliset asuinalueet –yhteysrei     
     suunnitelma
  -  Petäjäksen itäosan uusi merellinen                      
      asuinalue
  -  Fåfänga-Poroholma-Petäjäs - maisema             
      kokonaisuusselvitys 

Visio 2025 on pohjana yleiskaavaluonnoksen 
laadinnassa.

Yleiskaavaluonnoksen pohjaksi laadi   in vielä 
erilaisia selvityksiä, jotka lii  yivät erityises   
satamalaajennuksen liikenneratkaisuihin, mu  a 
myös viher- ja virkistysyhteyksiin ja kul  uuriym-
päristöön.
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4. KAAVARATKAISU

Rauman yleiskaava 2030 on yleispiirteinen 
aluevarausyleiskaava. Yleiskaava ohjaa maan-
käy  öä asemakaava-alueella asemakaavamuu-
tosten kau  a. Asemakaava-alueen ulkopuolella 
yleiskaava osoi  aa tarkempaa yleiskaavoitusta 
edelly  ävät osayleiskaava-alueet. Osayleiskaava-
alueiden ulkopuolella yleiskaava on maankäy  öä 
ohjaava oikeusvaiku  einen kaava.

Merki  ävimmät muutokset nykyiseen maan-
käy  öön verra  una ovat mm. satamaratkaisun 
maankäy  ö ja liikenneyhteydet satamalaajen-
nukselle sekä uudet aluevaraukset asumiselle 
sekä teollisuusalueen ase-man vahvistaminen 
koillisella teollisuusalueella sekä sitä tukevat 
liikenneratkaisut.

Yleiskaava ohjaa kaupungin maankäy  öä ja 
kehityssuun  a tavoitevuotenaan 2030. Osa 
kaavaratkaisuista, kuten asuminen, teollisuus 
ja kauppa on mitoite  u siten, e  ä tähtäin on 
jo kauempana tulevaisuudessa. Tavoi  eena on 
varautua mahdollisiin muutoksiin toimintaym-
päristössä sekä varata ns. reservialueita  etyille 
käy  ötarkoituksille vuoden 2030 jälkeenkin. 
Jotkut alueista voidaan mahdollises   tarkemman 
tarkastelun perusteella o  aa käy  öön vasta 
tavoitevuoden jälkeen, joten varautuminen on 
tarkoituksenmukaista.

Teemakar  a 2. : Voimassa ja vireillä olevat 
osayleiskaavat

4.1 Käy  ötarkoitukset

4.1.1. Liikenne
Uudet liikenneratkaisut lii  yvät satamalaajen-
nusratkaisuun, Koilliseen teollisuusalueeseen 
tai täydentävät kehäväylää ja valtateiden välistä 
liikennöin  ä. Myös Olkiluodon uusi yhteys sekä 
Unajan eteläisempi yhteys ovat merki  äviä tule-
vaisuuden hankkeita.
Satamalaajennuksen rataliikenne on ohja  u 
nykyisen ratapihan kau  a pohjoisen suunnasta: 
satamarata-pihan pituus on 750m ja satamara-
dan pituus 750m. Kanalin ylitykseen on osoite  u 
kaksi vaihtoehtoa. Sähköiste  y raide edelly  ää 
eritasolii  ymien rakentamista.
Järviluodon satamalaajennuksen liikenneyhte-
ydelle on luonnosvaiheen vaihtoehtojen (VE1 
Eteläinen vaihtoehto Maanpään kau  a ja VE 2 
Vanhaa Rauma-Repola –linjausta hyödyntävä 
vaihtoehto) jälkeen etsi  y uusi yhteys. Yhteys 
on vaiheiste  u alueen kehi  ymisen ja käytön 
perusteella kolmeen vaiheeseen.

Vaihe 1: 
Vaihe 1 tukeutuu pääosin nykyiseen katuverk-
koon ja Meriteollisuusalueen sisäiseen  everk-
koon. Järviluotoon suuntautuva liikenne ohja-
taan katuyhteyden Hankkarin  e – Ai  akarin  e 
– Suojan  e tai Hakunin  en kau  a. Meriteolli-
suusalueen länsirannasta Vähä-Järviluotoon ja 
edelleen Järviluotoon rakennetaan uusi penger-
 e.

•  Merki  ävä raskaan liikenteen kasvu telak- 
ka-alueella edelly  ää vaiheen 2. toteu  amistar-
peen arvioin  a.

Vaihe 2: 
Linjaus, jonka alkuosuus Hankkarin  eltä / Lou-
naisväylältä rakennetaan täytetyn Sampaanalan 
lahden kau  a ja edelleen meripenkereenä Me-
riteollisuuden alueen länsirannan tuntumassa 
vaiheessa 1 rakennetulle penger  eyhteydelle 
Järviluotoon.
•  Vaiheen 2 yhteys voi olla käytössä niin             
    kauan kuin satamatoiminnot eivät edel-  
    lytä sähköradan käy  öä. Mikäli kumipyö-   
    rä liikenne kasvaa yli 50%:n arvioidusta  
    Järviluodon satamaliikenteestä, pitää vai-  
    heen 3 toteu  amistarve  a arvioida.

Vaihe 3: 
Tavoite  lanne, joka mahdollistaa myös sähkö-
raiteen toteu  amisen Järviluodon satamalaa-
jennusalueelle. Tielinjauksen alkuosuus säilyy 
vaiheessa 2 toteutetun mukaisena, mu  a raken-
ne  ava ra-talinja meripenkereineen edelly  ää 
Järviluodon  en siirtämistä etelämmäksi Sam-
paanalan lahden suulla. 
• Mahdollistaa Järviluodon satamalaajennus        
    alueen käytön sekä sähköraideliiken        
    teen satamaratapihalle as  .

Luonnosvaiheen VE1 Maanpään satama  
laajennusyhteysvaraus on osoite  u yhteystar-
peena sataman lisäarvoalueelle, eikä enää varsi-
naisena satamayhteytenä.

Kartat: 
17) Järviluodon satamalaajennuksen liikenne-     
       yhteydet
18)  Teollisuus ja liikenneverkko
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kehitys on arvioitu pysyvän lähes nykyisellään. 
Yleiskaavan mitoitus perustuu enimmäistarpee-
seen. Lisä  latarvelaskelma siis ajoi  uu yleiskaa-
van tavoitevuo  a 2030 pidemmälle, mu  a yleis-
kaavan tarkoitus on katsoa myös tavoitevuo  a 
pidemmälle. Lisäksi kaupan lisäliike  lantarve on 
määritelty lineaarisena kasvuna. Hankkeita ei 
selvityksen mukaan kuitenkaan synny tasaisella 
vuosivauhdilla, vaan liike  lalisäys toteutuu sysä-
yksi  äin hankkeiden kokoisina yksiköinä. 

Tarkastelujaksolla keskustassa näy  ää uu  a lii-
ke  laa rakentuvan suhteellisen suurina kokonai-
suuksina, mikä lyhyellä aikavälillä voi aiheu  aa 
ylikapasitee   a liike  lantarjonnassa. Näillä 

hetkellisillä ylitarjontavaiheilla ei ole suurta mer-
kitystä, kun pitkällä aikavälillä liike  lan lisäys on 
mitoituksen rajoissa. 

Selvitykset
- Rauman kaupallinen selvitys Päivite  y yhdis-
telmä kaupallisista selvityksistä 2011-2015. WSP 
Finland Oy 2016

- Rauman yleiskaava, kaupallinen selvitys. 
   UnitedLog Oy ja Tuomas Santasalo Oy           
   17.3.2011.

4.1.2. Teollisuus

Uudet teollisuusalueet sijoi  uvat pääasiassa 
Koilliselle teollisuusalueelle, valta  e 8 ja 12 
väliin. Teollisuus-alue  a on laajenne  u myös 
metsäteollisuusalueen eteläpuolella Maanpääs-
sä sekä Olkiluotoon johtavan uuden  eyhteyden 
läheisyydessä.

Järviluodon satamalaajennusalue sekä siihen liit-
tyvät varsinaista satamaa palvelevat teollisuus-
alueet on osoite  u vaihtoehtoises   satama- tai 
teollisuusalueeksi. Satamalaajennus on ensisi-
jainen käy  ötarkoitus, mu  a alue  a voidaan 
käy  ää myös teollisuusalueena. 

4.1.3. Kauppa ja palvelut

Yleiskaavassa kaupan ja palvelun alueet keski  y-
vät keskustaan. Varsinaisen keskustatoimintojen 
alueen (C) lisäksi keskustatoiminnot ovat salli  u-
ja myös Vanha Rauman ydinalueella (SRC). Muut 
kaupallisten palveluiden alueet sijoi  uvat pää-
asiassa market-alueelle, Papinhakaan ja valta  en 
12 pohjoispuolelle. Yleiskaavassa on osoite  u 
vähi  äiskaupan suuryksiköt sekä paljon  laa 
vaa  van erikoistavarakaupan suuryksikköjen 
alueet. 
Kaupan mitoitus perustuu kaupallisen sel-
vityksen mitoitukseen ja se on esite  y sekä 
selvitysrapor  ssa e  ä tavoi  eissa. Kaupallis-
ten alueiden mitoitus määritellään tarkemmin 
osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa.

Yleiskaavan kaupallisen mitoitus perustuu lisä  -
latarvelaskelmaan 2015-2035, jossa väestön 

Enimmäistarve k-m2 Keskusta Muut alueet Yhteensä
Päivi  äistavarakauppa 
ja Alko

6300 700 7000

Tilaa vaa  va kauppa 1300 12 100 13 400
Muu erikoiskauppa 12 600 3100 15 700
Erikoiskauppa yhteensä 13 900 15 200 29 100
Vähi  äiskauppa yh-
teensä

20 200 15 900 36 100

Autokauppa ja huolta-
mot

0 7700 7 700

Ravintolat 3400 800 4 200
Muut kaupalliset pal-
velut

5800 1500 7 300

Kauppa ja palvelut 
yhteensä

29 400 25900 55 300

Liike  lan lisätarve Raumalla vuoteen 2035

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



RAUMAN YLEISKAAVA 203048

4.1.4. Asuminen

Nykyiset asumisen alueet sekä uudet tulevai-
suuden asuinalueet sijoi  uvat eri puolille kau-
punkia. Lähellä keskustaa sijaitsevat alueet ovat 
kaupunkimaisia  iviitä alueita, kun taas reuna
vyöhykkeelle sijoi  uvat alueet ovat pientalo-
alueita. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella 
asuminen keski  yy kyläalueille.

Raumalla olemassa olevan rakenteen  ivistämi-
nen tarkoi  aa käytännössä rakentama  omien 
kor  eleiden tai ton   en rakentamista. Olemassa 
olevan rakenteen  ivistäminen esim. kor  e-
leiden lisä- ja täydennysrakentamisella ei ole 
tarkoituksenmukaista Rauman mi  akaavassa, 
varsinkin kun useat alueet ovat hyvin säilyneitä 
ja kul  uurihistoriallises   arvokkaita.

Yleiskaavassa tavoi  eena on uusien merellisten 
asuinalueiden kehi  äminen. Uudet asuinalueet 
keskustan läheisyydessä sijoi  uvatkin meren lä-
heisyyteen tai alueelta on hyvä yhteys, mahdol-
lises   jopa vesiyhteys merelle. Tällaisia alueita 
ovat Telakkaranta sekä tulevaisuudessa Kanalin 
varsi.

Merellisyy  ä on hae  u myös Vanha-Lahden 
alueella, kun suunnitellaan Salinkedonlahden 
jatkamista itään, jolloin pientaloalueella olisi 
vesiyhteys merelle. Samoin Kappelinsalmen 
kehi  ämisessä etsitään mahdollisuuksia sijoi  aa 
uu  a asumista salmen rannalle. 

Uusia asuinalueita on osoite  u mm. Vanha-Lah-
den alueelle, Kaaron alueelle, Kallionikulaan ja 

Monnaan. Lisäksi Lapin keskustan länsipuolelle 
on osoite  u uusi asuinalue. Myös reservialueita 
on osoite  u eri puolille keskustaajamaa.

Liitekartalla on esite  y uusien asuinalueiden ar-
vioitu toteu  amisjärjestys. Toteu  amisjärjestyk-
seen vaiku  avat erilaisten selvitysten tulokset, 
ton   kysyntä, maanomistus sekä mm. kunnallis-
tekniikan rakentamismahdollisuudet.

Kartat:
19) Uudet asuinalueet
20) Kouluverkko ja uudet asuinalueet
21) Asuinalueiden asemakaavoituksen etene-
minen



19)
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4.1.5. Viheralueet ja virkistysrei  t

Viher- ja virkistysalueet sijoi  uvat eripuolille 
kaupunkia. Yleiskaavassa keskustaajaman lä-
heisyydessä on virkistysalue  a (V), retkeily- ja 
ulkoilualue  a (VR) sekä Virkistys- ja retkeilyalu-
e  a, joissa on suojeltavia luonto- ja maisema-ar-
voja (VRS). Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet 
(VU) on merki  y erikseen. Yleiskaavan viher- ja 
virkistysrei  stö ka  aa melko hyvin koko keskus-
taajaman ja yhdistää eri alueita, mu  a erityises   
rakennetuilla alueilla on epäjatkuvuuskoh  a, 
joihin pitää tarkemmassa suunni  elussa kiinnit-
tää huomiota, jo  a rei  stö olisi ka  ava. Myös 
uusien alueiden suunni  elussa tulee huomioida 
virkistysyhteydet ja rei   en jatkuvuus.

Keskustaajaman alueella on osoite  u lisäksi 
tärkeät merelliset kontak  kohdat. Nämä ovat 
merki  äviä yhteyksiä merelle ja mahdollistavat 
erityises   kuntalaisille, mu  a myös matkailijoille 
tärkeiden merellisten näköalapaikkojen säilymi-
sen keskustan läheisyydessä.

4.1.6. Matkailu

Matkailun ja virkistyksen tavoi  eet sekä ratkai-
sut tukevat toinen toisiaan. Yleiskaavassa on 
noste  u esille matkailun kannalta merki  äviä 
rei  ejä ja virkistysyhteyksiä mm. kahden maail-
manperintökohteen välinen yhteys sekä keskus-
taajaman eteläpuoleinen ns. seitsemän järven 
virkistysrei  stö ja pohjoiseen saaristoon suun-
tautuva rei  stö. 
Matkailuun lii  yy myös merellinen keskusta-
rei   , joka tähtää keskustan ja Fåfängan välisen 

yhteyden parantamiseen sekä pyöräilyverkos-
ton kehi  ämiseen.
Myös yleiskaavassa osoitetut tärkeät merelliset 
kontak  kohdat palvelevat matkailua.

4.1.7. Merellinen keskustarei   

Yleiskaavan tausta-aineistoksi laadi   in konsep-
 tasoinen suunnitelma merellisen keskustarei-
 n kehi  ämiseksi kävelijöille ja pyöräilijöille.  

Rei    yhdistää keskustan ja Fåfängan alueet ja 
se on osoite  u yleiskaavassa. Rei   suunnitel-
maan lii  yen on ideoitu myös siihen kytkeyty-
vää uu  a maankäy  öä. Rengasmainen rei    
ka  aa ison osan Rauman keskustaa. Rei  n 
pituus on 7,7 kilometriä ja sen varrelle sijoi  uu 
monenlaisia kontras  siakin ympäristöjä, kuten 
Vanha Rauma, Fåfänga, satamat ja ratapiha 
sekä Poroholma. Työn kanssa samaan aikaan ja 
synergiassa on ollut käynnissä Rauman seudun 
kun  en liikenneturvallisuussuunnitelma sekä 
Rauman pyöräilyverkon kehi  ämissuunnitelma.

Kar  a: 22) Pyöräilyverkko ja merellinen kau-
punkirei    

4.1.8. Merellisen asumisen alueet

Rakennemallien perusteella löytyneitä mah-
dollisia uusia asuinalueita tutki   in tarkemmin. 
Tavoi  eena oli löytää uusia merellisiä asuin-
ratkaisuja. Tutki  aviksi alueiksi valikoituivat 
Komppi eli Telakkaranta, Vanha-Lah   ja Kappe-
linsalmi. Kaikissa näissä merellisyys ja vesiaihe 

ovat olleet tärkeä osa suunni  eluratkaisua.
Telakkaranta on urbaani merellinen alue, jossa 
on veneilypalveluiden lisäksi  ivistä kaupun-
kimaista asumista. Vanha-Lah   taas tarjoaa pien-
taloasutusta kanavan rannalla. Kappelinsalmen 
ratkaisu olisi väljempää, mu  a kuitenkin kau-
punkimaista asumista.

Kohdesuunnitelmien toteu  amismahdollisuuk-
sia selvite   in mm. rakenne  avuusselvityksillä, 
joissa alustavas   myös arvioi  in alueen rakentu-
mismahdollisuuksia sekä kustannustasoa.

Alustavien yleiskaavatasoisten selvitysten pe-
rusteella kaikki alueet on mahdollista toteu  aa. 
Toteu  amiskustannuksiin vaiku  avat monet 
asiat, jotka tulevat ratkaistavaksi tarkemmassa 
suunni  elussa. 

Kartat
23) Telakkaranta havainnekuva 
24) Telakkaranta näkymä
25) Vanha-Lah   havainnekuva
26) Vanha-Lah   näkymä
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22) Telakkaranta havainnekuva

24)
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4.1.9. Arvoalueet: luonto ja kul  uurihistoria

Yleiskaavaan on koo  u erilaiset luontoon ja kult-
tuurihistoriaan lii  yvät arvoalueet. Arvoalueet 
osoite  u varsinaisella yleiskaavakartalla, mu  a 
kul  uurihistoriallises   merki  ävien alueiden 
tarkennukset ja luoki  elu sekä muinaisjäännös-
ten sijain   on esite  y selkeyden vuoksi erillisellä 
teemakartalla 1.

TEEMAKARTTA 1: Kul  uurihistoriallises   merkit-
tävät alueet ja kohteet sekä inventoin  tarve 

27) Kar  a: Selkämeren kansallispuisto ja Rau-
manmeren luonto- ja retkeilyalue.

4.2 Mitoitus

Yleiskaavan tavoi  eet perustuvat mal  lliseen 
väestökasvuun. Yleiskaavan monet selvitykset 
katsovat kuitenkin vielä tavoitevuo  akin (2030) 
pidemmälle tulevaisuuteen ja aluevarauksissa 
sekä mitoituksessa onkin varaudu  u lievään 
ylimitoitukseen. Ylimitoitus mahdollistaa va-
rautumisen maankäytön rajoituksiin eri alueilla 
sekä esimerkiksi posi  ivisen rakennemuutoksen 
aiheu  amiin tarpeisiin ja sitä hallitaan yleiskaa-
vassa osoi  amalla osa alueista tulevaisuuden 
reservialueiksi. 

Asumisen mitoitus perustuu asemakaava-alueen 
ja sen ulkopuoleisen alueen väestömäärän suh-
teeseen 80% - 20%. 

Yleiskaavan mitoituksessa on huomioitu väes-
töennusteen epävarmuudet ja varaudu  u myös 

arvioitua suurempaan väestömäärään. Yleiskaa-
vassa on myös vara  u asumiseen reservialueita, 
jotka toteutetaan, mikäli varsinaiset ensisijaiset 
alueet eivät toteudu.

Uusia asuinalueita on yleiskaavassa osoite  u 
yhteensä 1036ha, joista 364ha on osoite  u re-
servialueiksi. Asuinalueiden koko vaihtelee ja eri 
asuinalueilla myös tehokkuus vaihtelee riippuen 
sijainnista ja rakenteesta.

Kaupan mitoitus perustuu kaupallisiin selvityk-
siin ja lisä  lan tarve on mitoite  u vuoteen 2035 
as  . Liike  lan enimmäistarve vuoteen 2030 
mennessä on yhteensä 57 000m2, josta keskus-
ta-alueella on noin puolet.

Yleiskaavassa satamalaajennukselle lisäarvoalu-
eineen on osoite  u yhteensä 240ha. Lähtökoh-
tana on varsinaiselle ken  äalueelle vara  ava 
noin 50ha sekä lisäarvoalue noin 95ha. Alue 
on osoite  u vaihtoehtoises   satama- tai teolli-
suusalueeksi. Satamalaajennus on ensisijainen 
käy  ötarkoitus, mu  a alue  a voidaan käy  ää 
myös teollisuusalueena. 
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4.3 Suhde ylemmän asteen kaa-
voihin 

4.3.1. Valtakunnalliset alueidenkäy  öta-
voi  eet

Val  oneuvosto teki 14.12.2017 päätöksen 
uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyt-
tötavoi  eista. Tavoi  eilla varmistetaan, e  ä 
valtakunnallises   merki  ävät asiat huomioidaan 
kaavoituksessa ja val  on viranomaisten toimin-
nassa. Tavoi  eet tulevat voimaan 1.4.2018. 

Uudistetut tavoi  eet jakautuvat viiteen kokonai-
suuteen:           
•  Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikku-
    minen
•  Tehokas liikennejärjestelmä
•  Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
•  Elinvoimainen luonto- ja kul  uuriympäristö  
    sekä luonnonvarat
•  Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkot-
tuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluera-
kenne  a, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja 
vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytyk-
set elinkeino- ja yritystoiminnan kehi  ämiselle 
sekä väestökehityksen edelly  ämälle rii  ävälle 
ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Luodaan 
edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle 
yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaises   olemassa olevaan rakenteeseen. 

Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdys-
kuntarakenteen ehey  ä. Edistetään palvelujen, 
työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää 
saavute  avuu  a eri väestöryhmien kannalta. 
Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenne  ä 
sekä vies  ntä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden 
kehi  ämistä. Merki  ävät uudet asuin-, työpaik-
ka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, 
e  ä ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräi-
lyn kannalta hyvin saavute  avissa.

Tehokas liikennejärjestelmä
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän 
toimivuu  a ja taloudellisuu  a kehi  ämällä 
ensisijaises   olemassa olevia liikenneyhteyksiä 
ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri 
liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäy  öön 
perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tava-
ra –ja henkilöliikenteen solmukoh  en toimivuu-
delle. Turvataan kansainvälises   ja valtakunnalli-
ses   merki  ävien liikenne- ja vies  ntäyhteyksien 
jatkuvuus ja kehi  ämismahdollisuudet sekä 
kansainvälises   ja valtakunnallises   merki  ävien 
satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 
kehi  ämismahdollisuudet.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi raken-
taminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulko-
puolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan 
muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta 
ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshai  oja. Haitallisia terveysvaikutuksia tai 

onne  omuusriskejä aiheu  avien toimintojen ja 
vaikutuksille herkkien toimintojen välille jäte-
tään rii  ävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan 
muulla tavoin. Suuronne  omuusvaaraa aiheut-
tavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten 
aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoite-
taan rii  ävän etäälle asuinalueista, yleisten toi-
mintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä 
alueista. Otetaan huomioon yhteiskunnan koko-
naisturvallisuuden tarpeet, erityises   maanpuo-
lustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan 
niille rii  ävät alueelliset kehi  ämisedellytykset 
ja toimintamahdollisuudet.

Elinvoimainen luonto- ja kul  uuriympäristö 
sekä luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallises   arvokkaiden 
kul  uuriympäristöjen ja luonnonperinnön ar-
vojen turvaamisesta. Edistetään luonnon moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja 
ekologisten yhteyksien säilymistä. Huolehditaan 
virkistyskäy  öön soveltuvien alueiden rii  ävyy-
destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle 
sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-
dyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalou-
den kannalta merki  ävien yhtenäisten viljely- ja 
metsäalueiden sekä saamelaiskul  uurin ja 
-elinkeinojen kannalta merki  ävien alueiden 
säilymisestä.

Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja 
sen edelly  ämien logis  sten ratkaisujen tarpei-
siin. 
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Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaises   keski-
tetys   usean voimalan yksiköihin. Turvataan 
valtakunnallisen energiahuollon kannalta mer-
ki  ävien voimajohtojen ja kaukokulje  amiseen 
tarvi  avien kaasuputkien linjaukset ja niiden 
toteu  amismahdollisuudet. Voimajohtolinja-
uksissa hyödynnetään ensisijaises   olemassa 
olevia johtokäytäviä.

Yleiskaava 2030 ja valtakunnalliset alueiden-
käy  ötavoi  eet

Yleiskaavassa luodaan edellytykset rii  ävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle. Uusia asuin-
alueita sekä lähitulevaisuuden tarpeisiin, e  ä 
reservialueiksi on vara  u eri puolilta kaupunkia, 
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen. 
Uudet alueet mahdollistavat monipuolisen ja 
vaihtelevan asuntotuotannon. 

Yleiskaavassa merki  ävässä roolissa on teol-
lisuusalueiden sekä liikenneyhteyksien kehit-
täminen ja siten elinkeino- ja yritystoiminnan 
kehi  äminen. Yleiskaavassa on osoite  u uusia 
teollisuusalueita, sataman laajenemisalue sekä 
merki  äviä uusia liikenneyhteyksiä sekä kaupun-
gin sisällä, e  ä kansallises   ja kansainvälises  .

Rauman palvelurakenne on keski  yny  ä ja siten 
pystytään turvaamaan mahdollisimman monille 
kuntalaisille sekä palveluiden saatavuus, e  ä 
saavute  avuus. Yleiskaavassa 2030 vahvistetaan 
nykyistä palvelurakenne  a kehi  ämällä keskus-
taa ja huoleh  malla palveluiden oikeantasoises-
ta mitoituksesta.

Uudet asuin-, työpaikka ja palvelutoimintojen 
alueet sijoi  uvat nykyisen rakenteen väli  ö-
mään läheisyyteen ja sekä kevyenliikenteen 
rei  stöjen e  ä joukkoliikenteen kehityskäytävien 
yhteyteen.

Yleiskaavassa vahvistetaan Rauman nykyistä 
toimivaa aluerakenne  a ehey  ämällä taajama-
rakenne  a ja ohjaamalla rakentamista osayleis-
kaavoite  avilla kyläalueilla. Yleiskaavassa on 
osoite  u osayleiskaavatarvealueet, joille ohjel-
moidaan osayleiskaavoitus tarpeen mukaises  . 
Osayleiskaavoitus on käynniste  y ja ensimmäi-
set osayleiskaavat kyläalueelle ovat jo valmistu-
neet.

Yleiskaavassa 2030 vahvistetaan Rauman nykyis-
tä toimivaa aluerakenne  a  ivistämällä taajama-
rakenne  a ja ohjaamalla rakentamista osayleis-
kaavoite  avilla kyläalueilla. Yleiskaava 2025 
perustuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja 
hyödyntää pääosin nykyisiä rakenteita.

Raumalla on merki  äviä kul  uurihistoriallisia 
sekä luontoarvoihin lii  yviä alueita, jotka on 
osoite  u yleiskaavassa. Näillä alueilla maan-
käy  öä ohjataan tarkemmin osayleiskaavoilla tai 
asemakaavoilla. Yleiskaavassa on osoite  u viher- 
ja virkistysverkoston päälinjat, mu  a merki  ävä 
osa verkostosta tarkentuu tarkemmilla kaavata-
soilla.

Yleiskaavassa on ote  u huomioon sään ääri-ilmi-
öt ja varaudu  u mm. meritulvien aiheu  amiin 
riskeihin. Tulva-alueet on osoite  u liitekartalla. 
Vaarallisia kemikaaleja käsi  elevien ja varastoivi-

en laitosten konsultaa  ovyöhykkeet on osoite  u 
yleiskaavassa ja vyöhykkeiden vaikutuksia uusien 
asuinalueiden sijoi  umiseen on selvite  y.

Raumalla on myös valtakunnallises   merki  ävän 
energiahuollon verkostoon ja liikenneverkkoon 
lii  yviä tavoi  eita jotka on ote  u huomioon 
yleiskaavassa. Yleiskaavassa 2030 liikennerat-
kaisu perustuu pääosin nykyiseen liikenneverk-
koon. Lisäksi mahdollistetaan sataman laajen-
taminen sekä turvataan laajennusalueelle hyvät 
liikenneyhteydet. Valtakunnallises   merki  ävät 
Olkiluoto 4 –voimajohtorei  t on myös esite  y 
yleiskaavassa.

4.3.2.  Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 
Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö 
on vahvistanut maankäy  ö- ja rakennuslain 210 
§:n 1 momen  n nojalla maankäy  ö- ja raken-
nuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa 
olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Sata-
kunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan 
alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutu-
kaavan kumoamisen. 

Satakunnan maakuntakaava on saanut lain-
voiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 
päätöksellä 13.3.2013.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 1. jou-
lukuuta 2013 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 
1, jonka ympäristöministeriö vahvis   3.12.2014. 
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Vahvistamispäätöksen yhteydessä ympäristö-
ministeriö hylkäsi kaavasta tehdyt viisi valitusta. 
Vahvistamispäätöksestä teh  in kaksi valitusta 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kor-
kein hallinto-oikeus on 6.5.2016 antanut päätök-
sen, jossa todetaan, e  ei ympäristöministeriön 
päätöksen lopputuloksen muu  amiseen ole 
perusteita.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakuntaliiton maakuntahallitus on pää  änyt 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laa  misen 
käynnistämisestä syksyllä 2014. Kärkiteemoina 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on ener-
giantuotanto: turve, bioenergia ja mahdollises   
tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita 
vaihemaakuntakaavan 2 teemoja ovat soiden 
moninaiskäy  ö (kasvuturve, soiden suojelu 
ja virkistyskäy  ö), kauppa, maisema-alueet ja 
rakennetut kul  uuriympäristöt. Satakuntaliiton 
maakuntahallitus on pää  änyt (MH 22.1.2018) 
hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
ehdotuksen ja lähe  ää kaavan lausuntokierrok-
selle.

Satakunnan maakuntakaavalla tuetaan maakun-
nan tasapainoista väestökehitystä, alueraken-
teen tarkoituksenmukaista kehi  ämistä sekä 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen 
aseman vahvistamista. Tähän pyritään hyödyntä-
mällä olemassa olevia rakenteita ja maakunnan 
ominaispiirteitä sekä edistämällä elinympäristön 
laadun parantamista ja luonnonvarojen kestävää 
käy  öä.

Olemassa olevaa yhdyskuntarakenne  a tuke-

vaa palveluverkoston ylläpitoa ja kehi  ämistä 
tuetaan asuntoalueiden sijoi  amisella sekä 
huomioimalla päivi  äistavarakaupan rakenne-
muutoksen vaa  mat sijainnin ja aluevarausten 
erityiskysymykset. Joukko-, kevyt- ja palvelulii-
kenteen kehi  ymistä edistetään
ehey  ämällä taajamien yhdyskuntarakenne  a.

Kuva: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Yleiskaava-alue on raja  u punaisella.

Maakunnan aluerakenteen runkona kehitetään 
kaupunki- ja taajamaverkostoa, Kokemäenjoki-
laakson nauhataajamaa ja siihen kuuluvia maa-
kuntakeskusta ja seutukuntakeskuksia sekä 

muun maakunnan kuntakeskusten muodosta-
maa verkkoa.
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Yleiskaava 2030 ja maakuntakaava

Yleiskaavan alue- ja yhdyskuntarakenteen 
tavoi  eet toteu  avat pääosin Satakunnan 
maakuntakaavan keskeisiä kehi  ämistavoi  eita 
kaupunkikehi  ämisen kohdevyöhykkeellä sekä 
satamatoimintojen ja matkailun kehi  ämisvyö-
hykkeillä. Keskeiset aluevaraukset ovat maakun-
takaavan tavoi  eita täsmentäviä. 

Yleiskaavassa 2030 on osoite  u maakuntakaa-
vaa laajemmin mm. asumisen ja teollisuuden 
alueita. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaami-
seksi on yleiskaavassa esite  y maakuntakaavaa 
laajempia aluevarauksia.  Valta  en 8 itäpuolella, 
keskustaajaman pohjoispuolella sijaitsevat uudet 
teollisuusalueet ovat luonteva laajennusalue 
teollisuudelle. Alueita sijoi  uu myös Olkiluo-
toon johtavan uuden  eyhteyden varteen, mikä 
perustelee osaltaan alueiden käy  ötarkoitusta 
ja sijoi  umista. Tieyhtey  ä ei ole maakunta-kaa-
vassa, mu  a Yleiskaavassa 2030 se on osoite  u. 
Samoin Koillisella teollisuusalueella on maakun-
takaavan valmistumisen jälkeen noussut esille 
tarpeita laajoja alueita vaa  valle maankäytölle, 
mikä vuoksi teollisuudelle on syytä varata maa-
kuntakaavaa laajempia alueita. 

Maakuntakaavan aluevarausten ulkopuoleiset 
teollisuuden alueet on vara  u reservialueiksi.

Lapin keskustassa on tarkenne  u maakuntakaa-
van aluevarauksia. Valta  en 12 eteläpuoli, Hin-
nerjoen  en länsipuolella on osoite  u teollisuu-

den tarpeisiin, kun taas valta  en pohjoispuoli ja 
Hinnerjoen  en itäpuoli on vara  u asumiseen. 
Aluevarauksiin vaiku  avat mm. liikenneratkaisut 
ja valta  en lii  ymämahdollisuudet. 

Maakuntakaavaa laajemmat asuinalueet keskus-
taajaman etelä- ja koillispuolella perustuvat po-
si  iviseen rakennemuutokseen, mikä on lisännyt 
asuntorakentamisen tarve  a Lounais-Suomessa. 
Yleiskaavan mitoitus perustuu kuitenkin mal  l-
liseen väestönkasvuun. Osa maakuntakaavan 
taajamatoimintojen alueiden (A) ulkopuolella 
olevista uuden asumisen alueista on osoite  u 
reservialueiksi, eli ne eivät ole ensisijaisia uu-
den asumisen alueita. Ne otetaan käy  öön siinä 
vaiheessa, kun muut asuinalueet on kaavoite  u 
ja rakenne  u tai sellaisessa tapauksessa, e  ä 
joitakin ensisijaises   uuteen asuinrakentamiseen 
tarkoite  uja alueita ei voida käy  ää, esimerkiksi 
maaperäolosuhteiden tai muun tarkemmassa 
suunni  elussa esille tulevan seikan takia.

Yleiskaavassa ei ole osoite  u maakuntakaavassa 
määriteltyä eteläistä kehäväylää  e- ja rauta  e-
liikenteelle. Maakuntakaavassa esite  y Urpo-
ratavaraus on kuitenkin merki  y myös yleiskaa-
vaan.

Maakuntakaavaa valmisteltaessa ei Rauman sa-
taman laajennussuunnasta ollut vielä ratkaisua. 
Maakunta-kaavassa osoitetut yhteystarpeet mm. 
eteläinen kehäväylä ja ratayhteys ovat tarkentu-
neet satamalaajennusratkaisun (KV 18.6.2012 
85§) myötä myös yleiskaavatyössä. 
Maakuntakaavassa esite  y rauta  eliikenteen 
yhteystarvemerkintä perustuu myös satamalaa-

Yksi Rauma-Eura- Säkylä-Hui   nen - vyöhykkeen 
kehi  ämisen painopistealueista on Valta  e 12 
Rauman sisääntuloväylän kehi  äminen.

Vähi  äiskaupan suuryksikön mitoituksessa ja 
tarkemmassa sijoi  umissuunni  elussa sekä 
ajoituksessa on ote  ava huomioon seudun 
palvelurakenteen tasapainoinen kehi  äminen 
siten, e  ei vähi  äiskaupan suuryksikkö aiheuta 
palvelutarjonnassa alueellisia tai väestöryhmit-
täisiä palvelujen saavute  avuuteen vaiku  avia 
merki  äviä heikennyksiä.

Satakunnan maakuntakaavaa Yleiskaava 2030 
alueella on käsitelty perusteellises   Satakuntalii-
ton lausunnossa 22.12.2016
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jennussuunnitelmiin. Rauman kaupunginvaltuus-
ton periaatepäätös sataman laajenemisalueesta 
teh  in kesällä 2012 (18.6.2012 85§). Päätök-
sen mukaan Satama 2030- laajenemisalueeksi 
valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen 
ratalinjaukseen. Päätöksen perusteella tarve  a 
eteläiselle ratayhteydelle ei siis enää ole ja ra-
tayhtey  ä ei esitetä myöskään Yleiskaavan Visio 
2025:ssä. Yleiskaavassa rauta  en osalta turvau-
dutaan nykyiseen ratapihaan sekä koillisen teolli-
suusalueen ratapihavaraukseen.  

4.3.3 Yleiskaava

Yleiskaava 2030 on oikeusvaiku  einen yleiskaa-
va, mu  a se ei korvaa alueilla olevia oikeusvai-
ku  eisia osayleiskaavoja. Yleiskaava 2030 tulee 
siis voimaan niillä alueilla, joilla ei ole tarkempaa 
voimassa olevaa oikeusvaiku  eista osayleiskaa-
vaa. Yleiskaavan 2030 jälkeen voimaan tulevat 
oikeusvaiku  eiset osayleiskaavat kumoavat 
myös tämän yleiskaavan. Voimaan jäävät 
osayleiskaavat on esite  y teemakartalla.

Teemakar  a 2: Voimassa ja vireillä olevat olevat 
osayleiskaavat
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5. OSALLISTUMINEN

5.1. Eri vaiheet ja palau  eet

5.1.1. Strateginen vaihe

Yleiskaavatyön osallistumisen ohjelmoinnin 
pohjaksi teh  in osallistumis- ja arvioin  suunni-
telma. Kaupunginhallitus hyväksyi 15.11.2010 
(554 §) Rauman yleiskaavan 2025 osallistumis- ja 
arvioin  suunnitelman sekä ase    se julkises   
nähtäville. Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma 
oli nähtävillä 13.12.2010 – 19.1.2011. Osallis-
tumis- ja arvioin  suunnitelmasta saa  in kaksi 
lausuntoa: Fingrid Oy:ltä ja Museovirastolta.

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelmasta saatujen 
lausuntojen sisältö:
Fingrid Oy ilmoi    alueella sijaitsevien johtojen 
sijainnin sekä tulevaisuuden tarpeet.
Museovirasto pi   tärkeänä, e  ä selvityksiin lisä-
tään Kodisjoen arkeologinen inventoin  .

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.12.2010 (662 §) 
Rauman yleiskaavan 2025 strategisen vaiheen 
rakennemalli-vaihtoehdot selostuksineen sekä 
ase    ne julkises   nähtäville. Rakennemallit 
VE1- VE3 olivat nähtävillä  17.1. – 18.2.2011 
Rakennemallivaihtoehdoista pyyde   in ja saa  in 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Satakunta-
liiton lausunnot.

Rakennemalleista saatujen lausuntojen sisältö:
Satakuntalii  o pi   vaihtoehtoja 1 ja 2 maa-

kuntakaavan tavoi  eiden mukaisina. Vaihtoeh-
don 3 ratkaisu ei tue maakuntakaavan pääta-
voite  a yhdyskuntarakenteen ehey  ämisestä, 
mu  a Rauman pohjoisosan saaristoon esite  y 
virkistystä ja matkailua palveleva rei  stä toteut-
taisi maakuntakaavassa koko Selkämeren ranni-
kolle esite  yä kokonaisvaltaista kehi  ämistavoi-
te  a.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa 
todetaan Rauman satamalaajennusvaihtoeh-
don valinnan vaiku  avan merki  äväs   uusiin 
väylätarpeisiin. Olkiluodon yhteyden ja Kaak-
koisväylän suunni  elussa pitää huomioida myös 
vaikutukset sekä virkistys- ja ekologiset yhtey-
det. Kylä- ja haja-asutusalueiden ohjauksesta 
ELY-keskus toteaa, e  ä ohjauksen tarkkuus ja 
ak  ivisuus tulisi olla suurempaa taajaman lie-
vealueilla ja alueilla, joilla rakentamisen paineet 
ovat suurimmat. 

Rakennemalleista saatujen mielipiteiden sisältö: 

Rakennemalleista saa  in mielipiteitä yhteensä 
91 kappale  a. Mielipiteensä ilmaisi yhteensä 
273 henkilöä. Suurin osa mielipiteistä koski vaih-
toehtoa VE2. Mielipiteensä jä  äneistä yhteensä 
235 henkilöä (86%) ilmoi    kanna  avansa vaih-
toehtoa 2, ”Keskustasta merelle”.  

Kaupunginhallitus pää    23.1.2012 (62 §) aset-
taa Rauman yleiskaava Visio 2025 nähtäville 
ja saa  aa sen kaupunginvaltuustolle  edoksi. 
Rauman yleiskaavan alustava visio 2025 oli näh-
tävillä 10.2. – 13.4.2012 välisen ajan yhteispal-
velupiste Pyyrmanissa sekä kaupungin verkko-

sivuilla. Visiota esitel  in kaupunginvaltuustolle 
30.1.2012. Yleisö  laisuus järjeste   in 12.3.2012.

Alustavasta Visiosta 2025  saatujen mielipiteiden 
sisältö:
Alustavasta visiosta 2025 saa  in nähtävilläolo-
aikana yhteensä 40 mielipide  ä. Osassa mie-
lipiteistä allekirjoi  ajana oli yhteisö, yhdistys 
tai useita allekirjoi  aneita. Mielipiteet koski-
vat uusia asuinalueita, haja-asutusalueiden ja 
maaseudun merkintöjä, satamaratkaisuja sekä 
Maanpään alue  a ja eteläistä ratayhtey  ä.

Alustavasta Visiosta 2025  saatujen lausuntojen 
sisältö:
Alustavasta visiosta 2025 pyyde   in ja saa  in 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunta-
liiton, Museoviranomaisten, eri lautakun  en, 
pelastusviranomaisen, terveysviranomaisen, 
Satamaliike-laitoksen johtokunnan, Rauman 
kauppakamarin, Fingridin, Liikenneviraston ja 
Trafi n sekä naapurikun  en lausunnot. 

Alustava visio 2025 työste   in yleiskaavan strate-
giseksi visioksi 2025 (12.11.2012). Visiossa 2025 
on ote  u huomioon yleiskaavan ohjausryhmän 
(kaupunginhallitus) kokouksessa 10.9.2012 saa-
dut evästykset sekä lausunnoissa ja mielipiteissä 
esitetyt muutokset vas  neissa esitetyllä tavalla.
Kaupunginhallitus pää    19.11.2012 (669§)
- hyväksyä vas  neet lausuntoihin ja mielipiteisiin       
  sekä
- ehdo  aa kaupunginvaltuustolle hyväksyt 
  täväksi Yleiskaava Visio 2025 ohjeellisek-  
  si perustaksi jatke  aessa yleiskaava  
  prosessia juridiseen vaiheeseen.
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Kaupunginvaltuusto pää    26.11.2012 (133§) hy-
väksyä Yleiskaava Visio 2025 ohjeelliseksi perus-
taksi jatket-taessa yleiskaavaprosessia juridiseen 
vaiheeseen.

5.1.2. Juridinen vaihe

LUONNOS -MIELIPITEET
Yleiskaava 2025:n luonnos oli nähtävillä 26.5.–
30.6.2016. Nähtävilläolon aikana yleiskaavasta 
saa  in yhteen-sä 14 mielipide  ä, joista kahdes-
sa oli useita allekirjoi  ajia. 
Yleiskaavaluonnoksesta saa  in 16.8.2016 vielä 
kaksi mielipide  ä, joista toisessa oli useita alle-
kirjoi  ajia. Joulukuussa 8.12.2016 saa  in vielä 
yksi mielipide, jossa oli useita allekirjoi  aneita.

Mielipiteissä vastuste   in Järviluodon satama-
laajennukseen lii  yvää vaihtoehtoista pohjoi-
sempaa sata-ma  elinjausta. Pohjoisempaa sata-
ma  elinjausta vastustavissa yhteismielipiteissä 
oli yhteensä 478 allekir-joi  ajaa ja lisäksi linjaus-
ta vastuste   in viidessä mielipiteessä, joissa oli 
yhteensä yhdeksän nimeä.

Yhdessä yhteismielipiteessä, 28 allekirjoi  ajaa, 
vastuste   in Järviluodon satamalaajennukseen 
lii  yvää eteläisempää ns. Maanpään yhtey  ä.

Myös pohjoisen saariston alueelle esite  y 
vaihtoehtoinen ulkoilurei    sai kri  ikkiä. Lisäksi 
kri  soi  in keskustatoimintojen alueen rajauksen 
suhde  a Vanha-Raumaan. 
 
Vanha-Lahden uu  a asuinalue  a ja siihen 
lii  yvää kanavaa sekä Vaikkusten asuntoraken-

tamista vastuste   in mielipiteessä, jossa oli 86 
nimeä. Vanha-Lahden alue sai myös myönteistä 
palaute  a. 
 
Lisäksi vaadi   in, e  ä metsäteollisuusalueen 
edustan maankäy  ö suunnitellaan siten, e  ei se 
heikennä jätevesien sekoi  umis- ja laimenemis-
olosuhteita ja siten Rauman edustan merialueen 
 laa. 

Keväällä 2017 saa  in vielä kaksi (yhteensä 4 
nimeä) Telakkarannan uu  a asuinalue  a vastus-
tavaa mielipide  ä. 

Mielipiteiden perusteella Yleiskaava 2025 teh  in 
seuraavat muutokset:
  •  Yleiskaavassa 2025 tulee esi  ää             
      uusi Sampaanalanlahden kau  a kulkeva   
      Järviluodon satama-laajennusalueelle    
      johtava yhteys sekä sen toteu  amisvai -           
      heet
  •  Luonnosvaiheen VE1 Maanpään satama  
      laajennusyhteysvaraus tulee osoi  aa yh 
      teystarpeena sataman lisäarvoalueelle,  
      eikä enää varsinaisena satamayhteytenä.
  •  Säikkä-Hevoskarta luonnonsuojelualue on      
      syytä osoi  aa SL-merkinnällä.
  •  Yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa on  
      syytä mainita kaavaratkaisun vaikutukset  
      jätevesien laimenemisolosuhteisiin.
  •  Selostukseen on keskustatoimintojen  
       alueen (C) kuvauksen yhteyteen syytä    
       lisätä kuvaus myös Vanha-Rauman SRC- 
       alueesta, jossa keskustatoiminnot ovat  
       salli  uja.

LUONNOS –LAUSUNNOT
Yleiskaava 2025 luonnoksesta pyyde   in 
31.10.2016 mennessä seuraavien tahojen lau-
sunnot:
Eura
Pyhäranta
Eurajoki

Rajavar  olaitos
Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Metsähallitus
Metsäkeskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakuntalii  o
Museovirasto
Satakunnan museo
Satakunnan pelastuslaitos
Liikennevirasto
Trafi  Liikenteen turvallisuusvirasto
Rauman Energia Oy
Fingrid Oyj
DNA Oy
Rauman satama Oy
Puolustusvoimat
Vakka-Suomen voima

Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
Kul  uuri ja vapaa-aika ltk
Sosiaali- ja terveys ltk
Kasvatus- ja opetus ltk
Terveysvalvonta

Rauman Kauppakamari
Rauman Yri  äjät ry

Vammaisneuvosto
Nuorisovaltuusto
Ikäihmisten neuvosto
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Lausuntojen perusteella kaavakar  aan, se-
lostukseen sekä liite- ja teemakartoille on 
tehty useita tarkennuksia ja korjauksia.

Merki  ävimmät muutokset :

- Järviluodon satamalaajennuksen liiken-
neyhteydelle on luonnosvaiheen jälkeen 
etsi  y uusi yhteys Sampaanalanlahden 
kau  a.

- Konsultoin  vyöhykkeiden sijain   ja laa-
juus on tarkiste  u ja kaavakartan merkintö-
jä on tarkenne  u suuronne  omuusvaaral-
listen kemikaalilaitosten osalta. 

- Luonnonsuojelualueiden ja Selkämeren 
kansallispuiston merkintöjä on tarkiste  u.

- Uusien asuinalueiden sekä reservialuei-
den jakautuminen on osoite  u myös kaava-
kartalla.

- Kaavakar  aa on tarkenne  u maakunta-
kaavan mukaises   kallionoton, turvetuo-
tannon ja maa-aineksen oton alueiden, 
erityisiä ympäristöarvoja omaavien maa- ja 
metsätalousalueiden osalta. 
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6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaikutusten arvioin   päivi  yy yleiskaavatyön 
edetessä…

Kaavan vaikutukset:

Yhdyskuntarakenteeseen
Yleiskaavassa asuinalueiden mitoitus perustuu 
suhteeseen 80-20, eli 80% asukkaista asuu ase-
makaavoitetulla alueella. Suhde vastaa nykyistä 
 lanne  a. Yleiskaava ohjaa asumista asema-

kaava-alueelle, mu  a myös kylävyöhykkeelle, 
nykyisten kyläkeskusten alueelle. Rakentamista 
kyläalueilla ohjataan osayleiskaavoituksella, joka 
on jo käynnistynyt.
Yleiskaavan uuden asumisen alueet sijoi  uvat 
keskustaajamassa erityises   keskustan alueelle, 
nykyistä rakenne  a täydentämään ja tehosta-
maan  (ydinkeskusta, Kanalinranta ja Komppi) ja 
pientaloalueet taas nykyisten pientaloalueiden 
tuntumaan, yhdyskuntarakenteen laajenemis-
alueille. Kyläkeskuksessa Lapissa on myös uusi 
rakentamisalue, nykyisen keskustan länsipuo-
lella. Yleiskaavassa on arvioitu myös alueiden 
toteu  amisjärjestystä ja aikataulua.

Yleiskaavan teollisuus- ja työpaikka-alueet 
yhdessä liikenneratkaisujen kanssa mahdollis-
tavat elinkeinora-kenteen monipuolistamisen ja 
logis  sen aseman vahvistamisen.

Uudet teollisuus- ja työpaikka-alueet sijoi  uvat 

pääasiassa Koilliselle teollisuusalueelle, valta-
teiden 8 ja 12  väliselle alueelle, jonne on myös 
raideyhteys. Alue täydentää nykyistä teollisuus-
alue  a ja alueen osayleiskaava on jo vireillä sekä 
asemakaavoitus alkanut.

Uudet asuin- ja työpaikkarakentamisen alueet 
tukeutuvat nykyiseen kunnallistekniseen ver-
kostoon ja sijoi  uvat siten, e  ä infrastruktuurin 
järjestäminen on tehokasta.

Kaupalliset palvelut sijoi  uvat pääasiassa kes-
kustaan, millä on turva  u sekä palveluiden 
saatavuus e  ä saavute  avuus. Selvityksen mu-
kaisella mitoituksella turvataan Vanha-Rauman 
säilyminen elävänä kaupunkikeskustana, mu  a 
myös muutoin elinvoimaisen keskustan ja kau-
pallisten palveluiden kehi  yminen.

Rakenne  uun ympäristöön
Yleiskaavassa on ote  u huomioon ja osoite  u 
kul  uurihistoriallises   merki  ävät alueet ja 
merki  ävät rakennukset. Yleiskaavatyön yhtey-
dessä on tehty useita rakenne  uun ympäristöön 
lii  yviä selvityksiä ja liitekartoissa on mm. osoi-
te  u alueet, joilla on inventoin  tarve, eli ennen 
tarkempaan kaavoitukseen ryhtymistä, alueella 
on tehtävä rakennusinventoin  .
Suurimmat vaikutukset näkyvät nykyisen kes-
kustan yhteyteen rakenne  avilla uusilla alueilla 
sekä uusia liikenneyhteyksiä toteute  aessa.

Luontoon
Yleiskaavassa on huomioitu tehdyt luontoselvi-
tykset ja osoite  u luonnonsuojelualueet, suo-
jelualueet ja Natura-alueet. Luontoselvityksiä 

tarkennetaan tarvi  aessa tarkemmassa kaavoi-
tuksessa. 

Maisemaan
Järviluodon alueen sekä Maanpään käy  öön-
o  aminen vaiku  avat alueen maisemaan ja 
merelliseen näkymään, mu  a vastaavas   me-
rellisiä virkistysalueita pyritään korostamaan ja 
lisäämään merellisten kontak  koh  en saavutet-
tavuu  a.

Liikenteen järjestämiseen
Järviluodon satamalaajennusliikenteen ohjaa-
minen ydinkeskustan eteläpuolelta vaiku  aa 
liikennevirtoihin. Satama- ja teollisuusliikenteen 
ohjaaminen erillistä väylää pitkin siten, e  ä se 
ei kulje keskustan halki on merki  ävä parannus 
asumisviihtyvyyteen, turvallisuuteen ja liikenne-
turvallisuuteen.

Esitetyt eritasoratkaisut sekä Unajan uusi val-
ta  elii  ymä lisäävät liikenneturvallisuu  a ja 
sujuvuu  a.

Valta  en 12 ja Kodisjoen  en yhdistävä Kaakkois-
väylä tasoi  aa liikennevirtoja ja kytkee uudet 
asuinalueet  iviimmin nykyiseen yhdyskuntara-
kenteeseen.
Pohjoisosissa yhteys Eurajoen Olkiluotoon siirtää 
liikenne  ä pois asuinalueilta ja tasaa liikenne  ä 
valta  e 8:lla. 
Joukkoliikenteen järjestämiseen
Yleiskaavassa uusi asutus on sijoite  u ja mitoi-
te  u siten, e  ä se tukee joukkoliikenteen kehit-
tämistä. 
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Teknisen huollon järjestämiseen
Uudisrakentaminen tukeutuu nykyisiin kunnallis-
teknisiin verkostoihin.

Pohjaveteen
Lapin toimintojen vaikutukset pohjaveteen. Ase-
makaavoite  u alue

Talouteen
Yleiskaavassa on luotu kaavalliset edellytykset 
alueelle ominaiselle sekä kehi  yvälle ja uudistu-
valle elinkeinoelämälle. 

Kuntatalouden näkökulma on ote  u huomioon 
sekä mitoituksessa e  ä täydennysrakentamises-
sa.

Terveyteen
Yleiskaavassa on etsi  y vaihtoehtoiset liiken-
nerei  t satamaliikenteelle; tavoi  eena on ohjata 
raskasta liikenne  ä pois keskustasta, missä asu-
mis  heys on suurimmillaan. 

Yleiskaavassa osoitetaan viherverkostoselvityk-
sen mukainen viherverkosto sekä siihen lii  yvät 
merelliset kontak  kohdat; tavoi  eena on turva-
ta hyvät virkistysmahdollisuudet sekä yhteydet 
merelle myös niille kuntalaisille, joilla ei ole 
vene  ä tai omaa rantaa. 

Uudet asuinalueet sijoi  uvat keskustassa alueil-
le, joissa on ympäristöhäiriöitä mm. liikenteen 
ja teollisuuden aiheu  amina. Yhdyskuntaraken-
teen  ivistyminen kuitenkin vähentää liikku-
mistarve  a ja mahdollistaa palveluiden kehi  y-
misen. Keskusta on ns. konsultoin  vyöhyke  ä, 

mikä tulee uusien asuinalueiden mitoituksessa 
o  aa huomioon.

Sosiaalisiin oloihin
Tiivistyvä ja täydentyvä keskusta parantaa palve-
lujen saatavuu  a.
Yleiskaavassa osoitetaan monipuolises   uusia 
asuinalueita eri puolilta kuntaa ja ne on mah-
dollista toteu  aa eri tavoin, siten, e  ä erilaiset 
rakennustyypit ja ratkaisut ovat mahdollisia.

Kul  uuriin
Yleiskaavassa pyritään edistämään keskustan ja 
meren välistä yhtey  ä sekä korostamaan me-
rellisyy  ä. Meren läheisyydessä olevat virkis-
tysalueet, saariston virkistysrei  t sekä rantojen 
merelliset kontak  kohdat ovat merki  ävä osa 
kaupungin kul  uuria. Kanalinvarren sekä Kom-
pin uudisrakentamisalueet, kanava-aiheet ja 
Vanha-Lahden alueen kanavasuunnitelmat anta-
vat myös mahdollisuuksia merellisen kaupunki-
kul  uurin kehi  ymiselle. 


