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Tiivistelmä 

Asemakaavamuutoksen tavoitteet 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa rakentumattomien kerros-
talotonttien sekä pysäköinnin osalta. 

Kaavaprosessin vaiheet 

 
Rauman kaupungin yrityspalvelut ovat Rauman positiivisen rakennemuutoksen myötä poh-
tineet rakentumattomien kerrostalotonttien tilannetta. Yhteistyössä käytyjen keskustelujen 
perusteella on päädytty tarkistamaan Sompapolun ja Luistinpolun varrella olevien rakentu-
mattomien kerrostalotonttien asemakaavaa. Kaava kuulutettiin vireille 5.4.2017. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 5.12.2017. 
 
Alueelle on laadittu luontoselvitys. Alueella kulkevia johtoja ja kaapeleita on kartoitettu. 
Kaavamuutosalueen itäpuolella olevasta lämpövoimalan suhteesta uudisrakentamiseen 
laadittiin selvitys (Gaia Consulting Oy 2018) luonnosvaiheen jälkeen. Alueella ei katsota 
olevan muita selvitystarpeita. 

 
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 23.1.2018 (9 §) asettaa ase-
makaavamuutoksen luonnoksena nähtäville. Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 
1.2.-1.3.2018. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupa-
lautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen ELY-
keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä sekä DNA 
Oy:ltä. Lausunnot saatiin pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Rauman 
Vedeltä, Satakuntaliitolta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Satakunnan Museo ilmoitti, 
ettei heillä ole tarvetta lausunnon antamiseen. Ympäristö- ja lupalautakunta antoi luonnos-
vaiheen lausunnon 8.5.2018. 
 
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi vastineet kokoukseen mennessä saapunei-
hin lausuntoihin 19.4.2018 (KVJ 52 §).  
 
Kaavoitusjaosto päätti 19.4.2018 (KVJ 52 §) kokouksessaan Sompapolun ja Luistinpolun 
asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. 
 
Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n 
mukaisesti 2.7.-6.8.2018. Nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty kirjallisia muistutuksia. 
 
Asemakaavan ehdotuksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lu-
palautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen 
ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä, Rauman 
Vedeltä sekä DNA Oy:ltä. Lausunnot saatiin kaikilta muilta tahoilta paitsi tekniseltä valio-
kunnalta ja Rauman Vedeltä. Kaavamuutosta on laadittu yhteistyössä aluepalvelujen kans-
sa ja Rauman Vesi ilmoitti luonnosvaiheessa, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaava-
muutokseen. Satakunnan Museo ilmoitti luonnosvaiheessa, ettei heillä ole tarvetta lausun-
non antamiseen. Kaavamuutoksen sisällön pysyessä pääpiirteittäin ennallaan, ei Satakun-
nan Museolta ehdotusvaiheesta pyydetty lausuntoa.  
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Ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausunto saapui luonnosvaiheen päätyttyä. 
Tästä syystä ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausuntoon laadittiin vastine 
ehdotusvaiheessa 
 
Kaavoitusjaosto esitti 28.8.2018 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle asemakaa-
vamuutoksen hyväksymistä. 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan kerrostalorakentaminen rakentumattomilla tonteil-
la. 

Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. 
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1. Lähtökohdat 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta Ruutikella-
rinmäessä Monnantien läheisyydessä. Alue jakautuu kahteen eri osa-alueeseen. Mo-
lemmilla alueilla on voimassa oleva asemakaava, joka ei ole toteutunut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmakuva suunnittelualueesta. 
 

1.1.2 Luonnonympäristö 

Rakentumaton alue sijaitsee osittain rakentuneella kaupunkialueella. Alueella on kult-
tuurivaikutteista lehti- ja kangasmetsää. Alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 
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2017. Selvityksessä on kartoitettu aluetta liito-oravien mahdollisena elinympäristönä. 
Lisäksi selvityksessä on tutkittu alueen pesimälinnustoa sekä kasvillisuutta. Selvitys-
työssä ei havaittu liito-oravan jätöksiä eikä alue ole soveliasta elinympäristöä liito-
oraville. Selvityksen mukaan alueen pesimälinnusto on tavanomaista, mutta tiheys on 
selvästi tyypillistä korkeampi. Tiheyteen vaikuttaa selvityksen mukaan ns. reunavai-
kutus, jonka seurauksena erilaisten elinympäristöjen lajit kohtaavat pienellä alueella. 
Alueen pinta-alan ollessa pieni, tiheyslaskelmissa on selvityksen mukaan virhemah-
dollisuus sattuman osuuden ollessa suuri. Alueen linnusto ei selvityksen mukaan 
aseta reunaehtoja alueen maankäytölle. Alueen kasvillisuus on selvityksen mukaan 
monipuolinen kulttuurivaikutuksen vuoksi. Koko alueen todetaan muokkaantuneen 
ihmisen vaikutuksesta kulttuuriympäristöksi eikä luonnontilaista metsää ole. Alueen 
kasvillisuus ei selvityksen mukaan aseta rajoituksia tai esteitä alueen maankäytölle. 

 

1.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Alue on kasvillisuudeltaan ihmisen muokkaamaa mutta varsinaista rakennettua ym-
päristöä alueella ei ole. Aluetta ympäröi rivi- ja kerrostalovaltainen asuinalue, jolla si-
jaitsee aiemmin elintarvikemyymälänä toiminut rakennus. Nykyään rakennuksessa 
toimii kirpputori.  
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Viistoilmakuva pohjoisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viistoilmakuva etelästä. 
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Viistoilmakuva lännestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viistoilmakuva idästä. 
 

 
Tekninen huolto 
Alueen eteläisemmän osan halki kulkee Rauman Energia Oy:n johtoja sekä DNA 
Oy:n johtoja/kaapeleita. Alueen ulkopuolella itäosassa sijaitsee Kourujärven lämpö-
keskus. Kyseessä on huippukuormayksikkö, jossa tuotetaan lämpö talven kylmimpinä 
aikoina. 
 
Ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole tiedossa ympäristöhäiriöitä. 
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1.2  Suunnittelutilanne 

 

1.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000, ja pää-
tös tuli lainvoimaiseksi 26.11.2001. Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voi-
maan 1.3.2009. 
 
Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavamuutos vastaa eheytyvän yhdyskuntaraken-
teen ja elinympäristön laadun tavoitteeseen eheyttämällä yhdyskuntarakennetta ja 
tarjoamalla asumista pyöräilyn ja kävelyn ehdoilla tapahtuvaan päivittäiseen liikkumi-
seen ja asiointiin. Alue sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen lomaan, jota 
ympäröi sekä julkiset että kaupalliset palvelut, asuminen, liikenneyhteydet ja virkis-
tysalueet. 

1.2.2 Maakuntakaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ote maakuntakaavasta. 

 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o 
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja raken-
nuslain 210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakun-
takaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 
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2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan 
kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallin-
to-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A). Merkin-
nällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taaja-
matoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalu-
eita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityis-
alueita. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: 
”Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi 
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä taval-
la, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta aluei-
den käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja 
maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava 
yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja –kuvallisesti ja luonto-
arvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkis-
tysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alu-
eille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä 
silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perus-
teella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on 
Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. Päivittäistavara-
kaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella.” 
 
Alue sijaitsee kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk). Merkinnällä osoitetaan 
kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan 
alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin 
kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä 
alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Kohdevyöhykettä koskee seuraava 
suunnittelumääräys:  
”Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa 
olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja vir-
kistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä 
rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliiken-
teen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alu-
eidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä koskee myös seuraava ke-
hittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksi-
tyiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.” 

 
Suunnittelualue sijoittuu myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). Merkinnällä 
osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohde-
vyöhykkeet. Kehittämisvyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkei-
den sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa 
on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, 
maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Mat-
kailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettä-
essä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirtei-
den säilyttäminen.” 
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1.2.3 Yleiskaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ote yleiskaavasta. 
 

 
Yleiskaava 2025 luonnoksessa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).  Asuntoalueilla 
tavoitteena on olemassa olevan rakenteen tehokas käyttö ja mahdollinen 
täydentäminen siten, että ei vaaranneta viheryhteyksiä, luonto- tai virkistysarvoja ja 
alueella on huomioitava mahdolliset tulvariskit.  
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1.2.4 Osayleiskaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ote osayleiskaavasta. 

 
Aluetta koskee 25.8.2003 hyväksytty oikeusvaikutukseton Rauman yleiskaava. 
Yleiskaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).  
 

1.2.5 Asemakaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kaavahakemistokartta suunnittelualueelta. 
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Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 
Alueella on voimassa 20.5.1980, 24.3.1986 ja 29.8.1988 hyväksytyt asemakaavat. 
Asemakaavoissa alue on merkitty autopaikkojen korttelialueeksi (AP14/788), asuinker-
rostalojen korttelialue (AK-4), asuntokerrostalojen korttelialueeksi (AK-5) sekä auto-
paikkojen korttelialueeksi (LPA-6). Kaavamääräykset ovat kokonaisuudessaan seu-
raavat: 
 
Autopaikkojen korttelialue (AP14/788): 
Numerosarja osoittaa ne korttelit ja tontit joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. 
Alue on istutuksin jaettava pienempiin osiin ja rajattava aitauksen ja näkösuojaa an-
tavin istutuksin. Alueelle saa sijoittaa kiinteistöhuollon jäteastioita, jotka on eroteltava 
aitauksin. Milloin autopaikan ja asuinhuoneen pääikkunan välinen etäisyys on alle 15 
m, tulee autopaikka varustaa vähintään katoksella ja asuinhuoneen lattian tulee olla 
vähintään 1 m ylempänä autopaikan tasoa. 
 
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-4): 
Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä. Pihatasoon 
sijoittuvat asunnot on varustettava suojatulla ulkotilalla. Olevan puuston säilymiseen 
ja uusien istutusten sijoitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tontilla on varatta-
va yhtenäistä ja muodoltaan tarkoituksenmukaista leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10 
m2 jokaista asuinhuoneistoa kohti. Pihalle sijoitettavat pölytys- ja kuivaustelineet sekä 
jätesäiliöt on varustettava näkösuojan antavin aitauksin ja istutuksin. Tonttien välisille 
rajoille ei saa rakentaa aitoja. Tontin ulkopuolisella autopaikkojen korttelialueella on 
varattava autopaikka jokaista asuntokerrosalan 80 m2 kohti, kuitenkin enintään auto-
paikka jokaista asuinhuoneistoa kohti. Autopaikoista on 60 % rakennettava heti. Muil-
ta osin voi rakennuslupaviranomainen antaa lykkäystä enintään 5 vuodeksi kerral-
laan. 
 
Asuntokerrostalojen korttelialue (AK-5): 
Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä. Pihatasoon 
sijoittuvat asunnot on varustettava suojatulla ulkotilalla. Olevan puuston säilymiseen 
ja uusien istutusten sijoitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tontilla on varatta-
va yhtenäistä ja muodoltaan tarkoituksenmukaista leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10 
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m2 jokaista asuinhuoneistoa kohti. Pihalle sijoitettavat pölytys- ja kuivaustelineet sekä 
jätesäiliöt on varustettava näkösuojan antavin aitauksin ja istutuksin. Tonttien välisille 
rajoille ei saa rakentaa aitoja. 
 
Autopaikkojen korttelialue (LPA-6): 
Alueelle saa sijoittaa kiinteistöhuollon jäteastioita, jotka on eroteltava aitauksin. Mil-
loin autopaikan ja asuinhuoneen pääikkunan välinen etäisyys on alle 15 m, tulee au-
topaikka varustaa vähintään katoksella ja asuinhuoneen lattia tulee olla vähintään 1 
m ylempänä autopaikan tasoa. 
 
Voimassa olevissa asemakaavoissa rakennusten suurimmat sallitut korkeudet on esi-
tetty metreinä julkisivun enimmäiskorkeuksina. AK-5 –alueella julkisivun enimmäis-
korkeus on 9,5 metriä, AK-4 –alueella julkisivun enimmäiskorkeudeksi on määritelty 
rakennusalasta riippuen 12,5 metriä, 9,5 metriä ja 2,5 metriä. 

 

1.2.6 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, 
voimaantulopäivä oli 3.4.2009. 
 

1.3  Pohjakartta 

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen toimialan kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssä an-
netut vaatimukset. 

1.4  Maanomistus 

Alue on kaupungin omistuksessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ote maanomistuskartasta. Sinertävät alueet ovat kaupungin omistuksessa. 
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2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet  
 

2.1 Yleiset tavoitteet 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa rakentumattomien 
kerrostalotonttien osalta. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa kerrostaloraken-
tamisen, mutta toteutumattoman kaavan kerroslukua on syytä tutkia uudelleen. 

 

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 
Maakuntakaavasta johdetut tavoitteet 
Alueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Maakun-
takaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen (A) alueella. Alue sijaitsee 
kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) sekä matkailun kehittämisvyöhykkeellä 
(mv2). 

 
Kaavaluonnoksen ratkaisu toteuttaa maakuntakaavaa, koska asemakaavamuutos tar-
joaa mahdollisuuden asuntorakentamiselle ja tukee siten maakuntakaavan alueva-
rausta. 
 
Yleiskaavasta ja osayleiskaavasta johdetut tavoitteet 
Vireillä olevassa yleiskaava 2025 luonnoksessa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). 
 
Aluetta koskee 25.8.2003 hyväksytty oikeusvaikutukseton Rauman yleiskaava. Yleis-
kaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).  

 
Asemakaavamuutos tukee ja täydentää sekä vireillä olevan yleiskaavan että oikeus-
vaikutuksettoman yleiskaavan aluevarauksia. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavan tavoitteeksi on määritelty asemakaa-
van tarkistaminen rakentumattomien kerrostalotonttien osalta. 

 

2.3 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Osallisten tavoitteet käsitellään tarkemmin erillisellä liitteellä, jossa on tiivistelmä lau-
sunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin. 

 
Luonnosvaihe 
Luonnosvaiheen lähtötietona on käytetty alueen luontoselvitystä sekä maastokäyntiä. 
Näiden pohjalta on luonnosteltu havainnekuvan mukainen luonnos, joka on kaava-
luonnoksen mukainen. Luonnoksessa on pyritty huomioimaan asuntojen ja pihojen 
optimaaliset aukeamissuunnat suhteessa ilmansuuntiin ja ympäröivään rakennettuun 
ympäristöön. 

 
Ehdotusvaihe 
Asemakaavamuutos on säilynyt pääpiirteiltään ja tavoitteiltaan ennallaan edetessään 
luonnoksesta ehdotukseksi. Ennen ehdotuksen nähtäville asettamista kaavakarttaan 
on lisätty kaavateknistä tietoa mm. ajoyhteyden ja tontin numeroiden osalta.  
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3. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

3.1 Vaihtoehdot kaavaluonnoksen pohjaksi 

Asemakaavamuutoksen suppeudesta ja lähtökohdista johtuen vaihtoehtoisia ratkai-
suja ei laadittu ennen luonnosvaihetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asemakaavamuutoksen luonnos. 
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3.2 Jatkosuunnittelu kaavaehdotuksen pohjaksi 

Asemakaavamuutoksen aineisto on säilynyt tavoitteiltaan ja sisällöltään lähes ennal-
laan luonnosvaiheen jälkeen. Kaavakarttaan on tehty lähinnä kaavateknisiä tarken-
nuksia ja kaavaselostusta on täydennetty puuttuvilta osin. Luonnosvaiheen jälkeen 
uuden kadun nimeksi päätettiin Pulkkavahe alueen nimistön talviliikuntateemaa mu-
kaillen. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asemakaavamuutoksen ehdotus. 
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4.  Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Rauman kaupungin yrityspalvelut ovat Rauman positiivisen rakennemuutoksen myö-
tä pohtineet rakentumattomien kerrostalotonttien tilannetta. Yhteistyössä käytyjen 
keskustelujen perusteella päädyttiin tarkistamaan Sompapolun ja Luistinpolun varrel-
la olevien rakentumattomien kerrostalotonttien asemakaavaa. 

 

4.2 Suunnittelun vaiheet 

4.2.1 Aloitus 

Kaavamuutoksen ryhdyttiin kaavan tarpeen ilmaannuttua vuonna 2017. Kaava kuulu-
tettiin vireille 5.4.2017. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 5.12.2017. 
 
Alueelle on laadittu luontoselvitys. Alueella kulkevia johtoja ja kaapeleita on kartoitet-
tu. Kaavamuutosalueen itäpuolella olevasta lämpövoimalan suhteesta uudisrakenta-
miseen laadittiin selvitys (Gaia Consulting Oy 2018) luonnosvaiheen jälkeen. Alueella 
ei katsota olevan muita selvitystarpeita. 

4.2.2 Asemakaavaluonnos 

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 23.1.2018 (9 §) asettaa 
asemakaavamuutoksen luonnoksena nähtäville. Asemakaavamuutoksen luonnos oli 
nähtävillä 1.2.-1.3.2018 Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin yksi kirjal-
linen mielipide 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja 
lupalautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-
Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia 
Oy:ltä sekä DNA Oy:ltä. Lausunnot saatiin pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen 
ELY-keskukselta, Rauman Vedeltä, Satakuntaliitolta ja terveydensuojeluviranomai-
selta. Satakunnan Museo ilmoitti, ettei heillä ole tarvetta lausunnon antamiseen. Ym-
päristö- ja lupalautakunta antoi luonnosvaiheen lausunnon 8.5.2018. 
 
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi vastineet lausuntoihin kokouksessaan 
19.4.2018 (KVJ 52 §).  
 

4.2.3 Asemakaavaehdotus 

Kaavoitusjaosto päätti 19.4.2018 (KVJ 52 §) kokouksessaan Sompapolun ja Luistin-
polun asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. 
 
Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 
§:n mukaisesti 2.7.-6.8.2018. Nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty kirjallisia 
muistutuksia. 
 
Asemakaavan ehdotuksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- 
ja lupalautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-
Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia 
Oy:ltä, Rauman Vedeltä sekä DNA Oy:ltä. Lausunnot saatiin kaikilta muilta tahoilta 
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paitsi tekniseltä valiokunnalta ja Rauman Vedeltä. Kaavamuutosta on laadittu yhteis-
työssä aluepalvelujen kanssa ja Rauman Vesi ilmoitti luonnosvaiheessa, ettei sillä ole 
huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Satakunnan Museo ilmoitti luonnosvai-
heessa, ettei heillä ole tarvetta lausunnon antamiseen. Kaavamuutoksen sisällön py-
syessä pääpiirteittäin ennallaan, ei Satakunnan Museolta ehdotusvaiheesta pyydetty 
lausuntoa.  

 
Ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausunto saapui luonnosvaiheen pää-
tyttyä. Tästä syystä ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausuntoon laadit-
tiin vastine ehdotusvaiheessa. 
 
Kaavoitusjaosto esitti 28.8.2018 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ase-
makaavamuutoksen hyväksymistä.  

 

4.2.4 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö 

 
Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin virallisella kuulutuksella, joka julkaistiin 5.4.2017. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaisille. 

 
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 1.2.-1.3.2018. Lisäksi kaavamuutoksen 
luonnos oli nähtävissä nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen kaavoituksen nettisivuilla. 
Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja 
lupalautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-
Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia 
Oy:ltä sekä DNA Oy:ltä. Lausunnot saatiin pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen 
ELY-keskukselta, Rauman Vedeltä, Satakuntaliitolta ja terveydensuojeluviranomai-
selta. Satakunnan Museo ilmoitti, ettei heillä ole tarvetta lausunnon antamiseen. Ym-
päristö- ja lupalautakunta antoi luonnosvaiheen lausunnon 8.5.2018. 

 
Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 
§:n mukaisesti 2.7.-6.8.2018. Nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty kirjallisia 
muistutuksia. Lisäksi kaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä olon aikana ja sen jäl-
keen nähtävissä kaavoituksen nettisivuilla. Asemakaavan ehdotuksesta pyydettiin 
lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, terveydensuoje-
luviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunta-
liitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä, Rauman Vedeltä sekä DNA 
Oy:ltä. Lausunnot saatiin kaikilta muilta tahoilta paitsi tekniseltä valiokunnalta ja 
Rauman Vedeltä. Kaavamuutosta on laadittu yhteistyössä aluepalvelujen kanssa ja 
Rauman Vesi ilmoitti luonnosvaiheessa, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaava-
muutokseen. Satakunnan Museo ilmoitti luonnosvaiheessa, ettei heillä ole tarvetta 
lausunnon antamiseen. Kaavamuutoksen sisällön pysyessä pääpiirteittäin ennallaan, 
ei Satakunnan Museolta ehdotusvaiheesta pyydetty lausuntoa.  

 
Ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausunto saapui luonnosvaiheen pää-
tyttyä. Tästä syystä ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausuntoon laadit-
tiin vastine ehdotusvaiheessa. 
 
 
 



21 

______________________________________________________________________________

07-017   

5. Asemakaavan kuvaus 

5.1 Kaavan rakenne  

Asemakaavan muutoksella muodostuu asumista palvelevat korttelien osat, joka 
muodostuvat kahdesta tontista. Lisäksi alueelle muodostuu kahteen osaan jakautuva 
pysäköintiä palveleva korttelialue. Tonttien 787-2 ja 788-16 yhteenlaskettu pinta-ala 
on 5 862 m2 ja suunniteltu rakennusoikeus 4 000 kem2. 

 
Suunnittelualueen pinta-ala on 0,9241 hehtaaria eli 9241 m2. 

 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinkerrostalojen (AK) ja autopaikkojen kort-
telialuetta (LPA). Autopaikkojen korttelialueet palvelevat kaavamuutosalueen ulko-
puolisia tontteja, joiden autopaikat on osoitettu kyseisille alueille (kortteli 787, tontti 1 
ja kortteli 790, tontti 2). Kaavamuutosta koskevien asuinkerrostalojen korttelialueen 
autopaikat sijoittuvat asuinkerrostalojen korttelialueelle. Pysäköintinormina kortteli-
alueella on yksi autopaikka 70 asuinneliömetriä kohden ja polkupyörien säilytystä oh-
jataan siten, että 60 kerrosalaneliömetriä kohden tulisi rakentaa yksi säältä suojattu 
polkupyörien säilytystä palveleva pyöräpaikka. Autopaikkojen määrät ilmenevät se-
lostuksessa olevasta pysäköintikaaviosta. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on 
merkitty viisi (V). Rakennusoikeutta on kummallakin asuinkerrostalojen korttelialueel-
la 2 000 kem2. Korttelialueen sisällä on osoitettu alueet leikille ja oleskelulle. 
 
Toiselle LPA –alueelle (kortteli 787, tontti 10) on osoitettu korttelin 787 tontin 1 pysä-
köinti. Kyseinen tontti on kaava-alueen ulkopuolella ja tontin autopaikat ovat nykyisel-
läänkin alueella. LPA –alueelle on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa 
myös kaavamuutoksessa olevan tontin autopaikat, mutta kaavamuutosta koskevan 
tontin autopaikat on osoitettu tontille, ei LPA –alueelle. Tästä syystä LPA –aluetta on 
voitu supistaa siten, että osa siitä on muutettu kaduksi. Toinen LPA-alue (kortteli 795, 
tontti 1) on osoitettu palvelemaan asemakaavamuutoksen ulkopuolista tonttia 2 kort-
telista 790. 
 

5.2.2 Muut alueet 

Korttelialueiden lisäksi alueelle on osoitettu katualuetta. 
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Suunnittelualueen havainnekuva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hahmotelma alueen pysäköinnin järjestämisestä. 
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5.3 Kaavan suhde ympäröivään rakennuskantaan 

Asemakaavamuutoksen toteutumisen myötä alue täydennysrakentuu. Toiminnoiltaan 
asemakaavamuutos sopeutuu ympäröivän rakennuskannan toimintoihin. Rakennus-
ten julkisivumateriaalit ja väritykset pyritään rakentamistapaohjeiden avulla sovitta-
maan ympäröivään rakennuskantaan muodostaen kuitenkin nykyaikaista arkkitehtuu-
ria. 

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja määräykset on esitetty kaavakartalla. Kaava-alueelle on laadittu 
rakentamistapaohjeet, jotka on ilmoitettu kaavakartalla. Rakentamistapaohjeet täy-
dentävät kaavamerkintöjä ohjaamalla mm. rakennustapaa ja alueen ilmettä. 

5.5 Kaavan vaikutukset 

Kaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat alueen luonteeseen ja 
kaupunkikuvaan. Alue on nykyisellään kulttuurivaikutteista lehti- ja kangasmetsää. 
Osa voimassa olevan asemakaavan autopaikkojen korttelialueesta muuttuu asema-
kaavamuutoksen toteutumisen myötä katualueeksi. Asemakaavamuutoksen myötä 
autopaikkojen korttelialueelle osoitettaan vähemmän autopaikkoja kuin voimassa ole-
vassa kaavassa. Asemakaavamuutoksessa muutoksen alaisten tonttien autopaikat 
sijoitetaan tonteille, ei autopaikkojen korttelialueille. 
 
Asemakaavamuutoksen laadinnan yhteydessä on tutkittu myös suunnittelualueen ul-
kopuolella olevan Kourujärven lämpökeskuksen ja asumisen suhdetta. Selvityksen 
perusteella voidaan todeta, että teoriassa saattaa olla olemassa tilanteita, joissa sa-
vukaasut voisivat päätyä alas lähialueilla, mutta nämä tilanteet ovat hyvin epätoden-
näköisiä varsinkin niissä säätilanteissa, joissa laitos tyypillisesti on käytössä. Tässä 
tapauksessa savukaasujen kulkeutuminen ympäristöön koskee luonnollisesti myös 
alueen olemassa olevaa rakennuskantaa. Muut vaikutukset ovat ilmeisen pieniä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periaateleikkauskuva uudisrakennuksen ja lämpökeskuksen suhteesta etelälounaasta katsottuna. 
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Rauman kaupunki kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeeseen (HINKU). Hank-
keessa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä rat-
kaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet ta-
voittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 
tasosta. Maankäytön suunnittelulla pyritään tukemaan HINKU-hankkeessa asetettuja 
tavoitteita. Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavamuutos vastaa HINKU-hankkeen 
tavoitteisiin eheyttämällä yhdyskuntarakennetta sekä edistämällä kevyenliikenteen 
mahdollisuuksia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.6 Nimistö 

Kaavamuutoksen myötä alueelle syntyy uusi katu. Kadun nimeksi tulee alueen katu-
jen nimien talviliikuntateemaa mukaillen Pulkkavahe. Kaavamuutos ei muuta alueen 
nykyistä nimistöä. 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 

 

Yhdyskuntara-
kenne 

Yhdyskuntarakenne tiivistyy, kun alue rakentuu. Alueen osan käyttötarkoituksen 
muuttaminen asuinkäyttöön lisää asukasmäärää keskustan lähialueella, palvelui-
den läheisyydessä. 

+ 
 

Julkiset palvelut Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia.  0 

Yksityiset palve-
lut 

Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 

Työpaikat, elin-
keinotoiminta 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia suhteessa alueen nykyiseen käyttöön. 0 

 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta 

 

Kaupunkikuva Kaavalla kehitetään alueen kaupunkikuvaa ja katunäkymiä.  
 

+ 

 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta 

 

Luonnonolot  Kaavalla ei ole vaikutuksia. 0 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta 

 

Liikenne Kaavan toteutuminen lisää jonkin verran alueen liikenteen määrää. - 

Yhdyskuntatek-
ninen huolto  

Alue tukeutuu olemassa oleviin katu-, vesi-, viemäri- ja kaapeliverkostoihin ja tehos-
taa niiden käyttöä. 

+ 

 
Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta 

 

Kaavatalous Hyödynnetään nykyistä yhdyskuntarakennetta.  Alue täydentyy ja tiivistyy. Vajaa-
käytössä ollutta aluetta keskustan lähialueella otetaan käyttöön. 

+ 

 
Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta 

 

Ympäristöhäiriöt Kaavalla ei ole vaikutuksia. 0 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta 

 

Sosiaalinen ym-
päristö 

Alueen osan toteutuminen asuinkäytössä monipuolistaa keskusta-asumista.  
 

+ 

 
Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta 

 

Rakennussuojelu  Kaavalla ei ole vaikutuksia. 
 

0 
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6. Asemakaavan toteutus 
 
Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusavustaja Sanna Kuusikari, kaavavalmistelija 
Satu Sarkoranta, kaavoitusarkkitehdit Outi Virola, Jouni Mäkinen ja Leena Joki-
Korpela sekä kaavoitusjohtaja Juha Eskolin.  
 
 
 
 
Raumalla 10.8.2018 
 
 
 
Leena Joki-Korpela 
kaavoitusarkkitehti 
 
 
 
 
Raumalla 24.8.2018 
 
 
 
 
Juha Eskolin 
kaavoitusjohtaja 
Rauman kaupungin tekninen toimiala/kaavoitus 

 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 19.06.2018
Kaavan nimi SOMPAPOLKU-LUISTINPOLKU
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 05.04.2017
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 07-017
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,9241 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,9241
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,9241 100,0 4000 0,43 0,0000 -280
A yhteensä 0,5862 63,4 4000 0,68 -0,2760 -280
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,3379 36,6   0,2760  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,9241 100,0 4000 0,43 0,0000 -280
A yhteensä 0,5862 63,4 4000 0,68 -0,2760 -280
AK 0,5862 100,0 4000 0,68 0,0620 820
AP     -0,3380 -1100
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,3379 36,6   0,2760  
Kadut 0,0902 26,7   0,0902  
LPA 0,2477 73,3   0,1858  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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SOMPAPOLKU JA LUISTINPOLKU ASEMAKAAVAMUUTOS 
AK 07-017 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualue 
 
Aloite 
Rauman kaupungin yrityspalvelut ovat Rauman positiivisen rakennemuutoksen myötä 
pohtineet rakentumattomien kerrostalotonttien tilannetta. Yhteistyössä käytyjen kes-
kustelujen perusteella on päädytty tarkistamaan Sompapolun ja Luistinpolun varrella 
olevien rakentumattomien kerrostalotonttien asemakaavaa. 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta Ruutikellarin-
mäessä Monnankadun läheisyydessä. 

 

Suunnittelualueen nykytila 

 Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen 
alueella. Alue kuuluu myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle sekä 
matkailun kehittämisvyöhykkeelle. 

 Yleiskaava 2025 luonnoksessa alue on osoitettu asuntoalueeksi.   

 Rauman oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa alue on osoitettu asun-
toalueeksi. 

 Alueella voimassa olevissa asemakaavoissa alueet on määritelty autopaikko-
jen korttelialueeksi, asuinkerrostalojen korttelialue, asuntokerrostalojen kortte-
lialueeksi sekä autopaikkojen korttelialueeksi. 

 
Kaavan tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa rakentumattomien 
kerrostalotonttien osalta. 

 
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 
Kaavatyön yhteydessä on huolehdittava alueen kaupunkikuvallisesta laadusta ja tarkas-
teltava hankkeen suhdetta olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Tonteille koh-
distuvaa liikennettä tarkastellaan kaavamuutoksen yhteydessä. Riittävästä pysäköin-
nistä alueella tulee huolehtia. 

 
Vaikutusten arviointi 
Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yhtey-
dessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  
 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. 
Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön 
aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan 
tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset 
on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset teh-
dään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 

Lisätietoja: 

Rauman kaupunki 
Kaavoitus 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Leena Joki-Korpela 

 puh. (02) 834 3663 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusavustaja  
Satu Sarkoranta 

 puh. (02) 834 3662 kaavoitus@rauma.fi 

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

Tomi Suvanto, toimialajohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin. kaavoitusjohtaja, sihteeri 
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SOMPAPOLKU JA LUISTINPOLKU ASEMAKAAVAMUUTOS AK 07-017 
 

Aikataulu Talvi 2017-2018 Talvi 2018 Kevät 2018 Kevät/syksy 2018 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtä-
villä 14 päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 
päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat Kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomista-
jat 

Kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnallistek-
niikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepääl-
likkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupääl-
likkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitysjohtaja 
Rauman Vesi 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus Kuulutus 

Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto   

Satakunnan Museo OAS tiedoksi Lausunto  Kuulutus 

Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus ELY 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 
Rauman Vesi Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Vammaisneuvosto 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide 
luonnoksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

 

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

Lähettäjä: Riipinen Ulla (ELY) <ulla.riipinen@ely-keskus.fi>
Lähetetty: maanantai 19. maaliskuuta 2018 10:40
Vastaanottaja: Kaavoitus; Joki-Korpela Leena
Kopio: Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Koivisto

Leena)
Aihe: Sompapolku ja Luistinpolku asemakaavan muutos, luonnos, AK 07-017, Rauma

(VARELY/337/2018)

Hei,

Rauman kaupungin lausuntopyyntöön 31.1.2018 viitaten Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, ettei sillä toimialansa
osalta ole aihetta lausunnon antamiseen Sompapolku ja Luistinpolku asemakaavan muutoksesta, luonnos, AK 07-
017, Rauma (VARELY/337/2018).

ystävällisin terveisin,

Ulla Riipinen
Ylitarkastaja
ulla.riipinen@ely-keskus.fi
029 502 3052
Alueidenkäytön yksikkö
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Joki-Korpela Leena

Lähettäjä: Kylä-Kause Jarmo
Lähetetty: tiistai 6. maaliskuuta 2018 14.51
Vastaanottaja: Joki-Korpela Leena
Kopio: Heikintalo Seppo
Aihe: VS: Sompapolku/Luistinpolku, asemakaavamuutos

Hei

Rauman Vedellä ei ole huomautettavaa Sompapolun/Luistinpolun asemakaavamuutokseen

Jarmo Kylä-Kause
verkostoinsinööri
Rauman Vesi
jarmo.kyla-kause@rauma.fi
02-834 4624 tai 044-534 1956

Lähettäjä: Joki-Korpela Leena
Lähetetty: 27. helmikuuta 2018 13:42
Vastaanottaja: Kylä-Kause Jarmo
Aihe: Sompapolku/Luistinpolku, asemakaavamuutos

Moi!

Viitaten äskeiseen keskusteluun, lähetän ohessa Sompapolun/Luistinpolun asemakaavamuutoksen aineiston
kommentoitavaksi.

Parhain terveisin,
Leena
________________

Leena Joki-Korpela
Kaavoitusarkkitehti
Puh. (02) 834 3663
leena.joki-korpela@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Faksi (02) 834 3677
http://www.rauma.fi
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Rauman kaupunki
Tekninen virasto, Kaavoitus
PL 104
26101 Rauma
kaavoitusfalrauma. fi

19. 3. 2018

viite: Lausuntopyyntönne 31. 1.2018

RAUMAN KAUPUNGIN SOMPAPOLKU-LUISTNPOLKU ASEMAKAAVAN
MUUTOS

Satakuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstänne. Satakuntaliitolla ole Rauman
kaupungin Sompapolku-Luistinpolku asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Satakunnan maakuntakaavan nojalla lausuttavaa, joten Satakuntaliitto ei anna
kaavasta lausuntoa. Mikäli Sompapolku-Luistinpolku asemakaavan muutoksen
ehdotusvaiheen ratkaisu on luonnosvaiheen kaltainen, Satakuntaliitolla ei ole
ehdotusvaiheessa tarvetta lausunnon antamiseen.

SATAKUNTALIITTO

.J
^tSf^yy

Päivi Liuska-Kankaanpää
alueiden käytön johtaja

'c?-?
Susanna Roslöf
maakunta-arkkitehti

Vaihde (02) 620 4300 Pm:
0830322-5
Postiosoite: PL260, 28101 PORI Käyntiosoite

(02) 635 3091

Pohjoisranta II D, 28100 PORI

etumnu. sukunimi@satalEunta. fi

www.satakimtaliitto. fi

Y-tunnus







RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
8.5.2018

Sivu 1(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

48 § Lausunto Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavan kaavaehdotuksesta (07-017)

YMPLA 48 § 8.5.2018 RAU/1027/10.02.03/2017

Ympäristönsuojeluinsinööri Tuija Kailaste 24.4.2018:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa Ruutikellarinmäessä,
Sompapolun ja Luistinpolun varrella olevien rakentumattomien kerrosta-
lotonttien asemakaavaa nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeita vastaa-
vaksi lisäämällä rakennusten korkeutta. Asemakaavaluonnos mahdollis-
taisi kahden asuinkerrostalon rakentamisen omille tonteilleen. Lisäksi tar-
kastellaan alueen pysäköintijärjestelyjä ja liikennettä.

Kaavoitus on pyytänyt ympäristö- ja lupalautakunnan lausunnon Sompa-
polku-Luistinpolku (AK 07-017) asemakaavamuutoksesta jo luonnosvai-
heessa, mutta lausuntopyyntö jäi tuolloin tuomatta lautakuntaan asti.
Kaava on etenemässä jo ehdotusvaiheen nähtävillepanoon. Asemakaa-
van aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.rauma.fi/sompapolku-luistinpolku/

Alueelle on laadittu luontoselvitys: Alueen maankäytölle ei ole luonnon-
suojelulaista johtuvia esteitä.

Ympäristönsuojelun osalta asemakaavaluonnoksesta on huomautetta-
vaa:

- Vaikka asuminen ei tule jo voimassa olevassa kaavassa
suunniteltua lähemmäs Rauman Energia Oy:n Kourujärven lämpö-
keskusta, uudisrakennuskerrostalo korttelissa 788 sijaitsisi vain parin
kymmenen metrin päässä piipusta - asumista ajatellen liian lähellä.
Kaavamuutos lisäksi mahdollistaa lähimmän asuinkerrostalon raken-
tamisen aiempaa korkeammaksi, ainakin periaatteessa noustaan lä-
hemmäs lämpökeskuksen savukaasujen päästökorkeutta, joka tosin
on reiluhko, 35 metriä. Asuinrakennus toteutuessaan vaarantaisi
lämpökeskuksen toimintaedellytykset.

Vaikka Lämpökeskus on huippukuormakäytössä, siis talvisin, on
mahdollista, että savukaasuista ja melusta aiheutuisi lähimmässä
kerrostalossa asuville naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta
haittaa. Lämpökeskukselle tulisi tällöin hakea ympäristölupa, jonka
myöntämiselle ei ilmeisestikään olisi edellytyksiä.

- Ruutikellarinmäen alueelta on otettu hiekkaa ja joitain syn-
tyneistä kuopista on 1950-luvulla täytetty asumisessa syntyneellä jät-
teellä, ”huusin alustalla” ulkokäymälöistä sekä teurasjätteillä. Jäte-
täyttöä on tutkittu (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2000). Tulos-
ten perusteella vaikutuksia elinympäristöön ei ole, mutta ongelmia
saattaisi seurata rakentamisesta jätetäytön päälle. Orgaanisen ai-
neen hajoamisesta vapautunee edelleen hieman metaania, joka voisi
kertyä rakenteisiin. Tarkoin ei tiedetä, mutta ainakaan keskeisin jäte-
täyttö ”Ruutikellarinmäen kaatopaikka” ei ilmeisestikään ulotu kaava-
alueelle. Ehkeivät rakentamistapamääräykset ole tarpeen, mutta ra-
kennuksia aikanaan perustettaessa on syytä varmistua, ettei vanhaa
jätetäyttöä jää rakennusten alle.



RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
8.5.2018

Sivu 2(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

Rakennustarkastaja Timo Heinilä 2.5.2018

Rakennusvalvonnalla ei ole ehdotuksesta huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 2.5.2018

Ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää saattaa kaavoittajan
tietoon yllä mainitut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen poistui klo 16.42 ja
palasi klo 16.45.

Lisätietojen antaja:
Kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela
puh. (02) 834 3663
kaavoitus@rauma.fi



VASTINE LUONNOSVAIHEESSA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA 
MIELIPITEISIIN 
           
Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavamuutos AK 07-017                16.4.2018 

 
 
LAUSUNNOT 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupalauta-
kunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, 
Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä, Rauman Vedeltä sekä DNA 
Oy:ltä. Lausunnot saatiin pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Rauman Vedel-
tä, Satakuntaliitolta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Satakunnan Museo ilmoitti, ettei heillä ole 
tarvetta lausunnon antamiseen. 
 
 
Satakunnan pelastuslaitos 16.3.2018 (tiivistelmä lausunnosta): 
 
Kaavaselostuksesta ja sen liitteistä ilmenee, että kaavamuutoksesta ei ole merkittävää vaikutusta 
pelastustoimelle. Alueen saavutettavuus pysyy saman, mahdollisten uusien rakennusten pelastus-
teihin otetaan kantaa rakennusluvissa. Pelastuslaitoksella ei ole ehdotuksesta huomautettavaa. 
Toteuttamisvaiheessa alueelle tulee huomioida pelastustoimen tarpeet, kuten pelastusteiden va-
raaminen tonteille ja sammutusveden saanti. 
 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 19.3.2018: 

 
Rauman kaupungin lausuntopyyntöön 31.1.2018 viitaten Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, 
ettei sillä toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen Sompapolku ja Luistinpolku asema-
kaavan muutoksesta, luonnos, AK 07-017, Rauma (VARELY/337/2018). 
 
 
Rauman Vesi 6.3.2018 
 
Rauman Vedellä ei ole huomautettavaa Sompapolun/Luistinpolun asemakaavamuutokseen. 
 
 
Satakuntaliitto 19.3.2018 (tiivistelmä lausunnosta): 
 
Satakuntaliitolla ei ole Rauman kaupungin Sompapolku-Luistinpolku asemakaavan muutoksen 
luonnoksesta Satakunnan maakuntakaavan nojalla lausuttavaa, joten Satakuntaliitto ei anna kaa-
vasta lausuntoa. Mikäli Sompapolku-Luistinpolku asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen ratkai-
su on luonnosvaiheen kaltainen, Satakuntaliitolla ei ole ehdotusvaiheessa tarvetta lausunnon an-
tamiseen. 
 
 
Terveysvalvonta 9.3.2018 (tiivistelmä lausunnosta): 
 
Asuinkerrostalojen alimpien asuntojen tullessa maanpinnan tasolle, tulee jo rakennuksien suunnit-
teluvaiheessa varautua radonin torjuntaan. Uudet rakennuksen tulee suunnitella ja rakentaa siten, 
että asunnon sisäilman radonpitoisuus on alle 200 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). 
 

 
 



Vastine: 
 
Ohje radonin torjuntaan sisällytetään kaavakartalla oleviin rakentamistapaohjeisiin. 

 
 
 
MIELIPITEET 

 
Asunto Oy Rauman Sompapolku 12 C-D ja F 26.2.2018: 
 
As Oy Rauman Sompapolku 12 C-D ja F esittää, että asemakaavamuutosta tehtäessä huomioi-
daan toimiva liikennöinti taloyhtiön pihaan. 
 
Kiinteistön pohjoispäässä oleva tieliittymä kulkee uudelle katualueelle naapurikiinteistön kautta. 
Tämä edellyttää rasitteen muodostamista ko. kiinteistölle, mikäli sitä ei vielä ole. 
 
Pysäköintialueen läpi menevä huoltoajoreitti nykyiselle jätepisteelle (12 F:n edustalla) säilytetään. 
 

 
Vastine: 
 
Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisellä sijainnillaan olevan liittymän kyseiselle 
tontille säilyvän ennallaan. Kaavakarttaan on lisätty ajoyhteys korttelin 787 tontin 1 
eteläosaan. 
 
Autopaikkojen korttelialueen (LPA) autopaikkojen määrä perustuu asemakaavassa 
määriteltyyn autopaikkatarpeeseen. Hahmotelma autopaikkojen sijoittamisesta on 
esitetty asemakaavamuutoksen selostuksen sivulla 21. Mielipiteessä mainittu huolto-
yhteys on mahdollista säilyttää lähes entisellä paikallaan asemakaavamuutoksen to-
teutuksen jälkeen ja samalla mahdollistaa tarvittavien autopaikkojen määrä. 
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Otteen oikeaksi todistaa:

Rakennustarkastaja Timo Heinilä 2.5.2018

Rakennusvalvonnalla ei ole ehdotuksesta huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 2.5.2018

Ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää saattaa kaavoittajan
tietoon yllä mainitut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen poistui klo 16.42 ja
palasi klo 16.45.

Lisätietojen antaja:
Kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela
puh. (02) 834 3663
kaavoitus@rauma.fi
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Otteen oikeaksi todistaa: 

82 § Lausunto Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavan muutosehdotuksesta (07-017) 
 
YMPLA 82 § 14.8.2018 RAU/1027/10.02.03/2017 
 
Lausunto Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavan kaavaehdotuksesta (07-017) 

 
YMPLA 48 § 8.5.2018 

 
Ympäristönsuojeluinsinööri Tuija Kailaste 24.4.2018: 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa Ruutikellarinmäessä, 
Sompapolun ja Luistinpolun varrella olevien rakentumattomien kerrosta-
lotonttien asemakaavaa nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeita vastaa-
vaksi lisäämällä rakennusten korkeutta. Asemakaavaluonnos mahdollis-
taisi kahden asuinkerrostalon rakentamisen omille tonteilleen. Lisäksi tar-
kastellaan alueen pysäköintijärjestelyjä ja liikennettä. 
 
Kaavoitus on pyytänyt ympäristö- ja lupalautakunnan lausunnon Sompa-
polku-Luistinpolku (AK 07-017) asemakaavamuutoksesta jo luonnosvai-
heessa, mutta lausuntopyyntö jäi tuolloin tuomatta lautakuntaan asti. 
Kaava on etenemässä jo ehdotusvaiheen nähtävillepanoon. Asemakaa-
van aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: 
www.rauma.fi/sompapolku-luistinpolku/ 
 
Alueelle on laadittu luontoselvitys: Alueen maankäytölle ei ole luonnon-
suojelulaista johtuvia esteitä.  
 
Ympäristönsuojelun osalta asemakaavaluonnoksesta on huomautetta-
vaa: 
 
- Vaikka asuminen ei tule jo voimassa olevassa kaavassa 

suunniteltua lähemmäs Rauman Energia Oy:n Kourujärven lämpö-
keskusta, uudisrakennuskerrostalo korttelissa 788 sijaitsisi vain parin 
kymmenen metrin päässä piipusta - asumista ajatellen liian lähellä. 
Kaavamuutos lisäksi mahdollistaa lähimmän asuinkerrostalon raken-
tamisen aiempaa korkeammaksi, ainakin periaatteessa noustaan lä-
hemmäs lämpökeskuksen savukaasujen päästökorkeutta, joka tosin 
on reiluhko, 35 metriä. Asuinrakennus toteutuessaan vaarantaisi 
lämpökeskuksen toimintaedellytykset. 
 
Vaikka Lämpökeskus on huippukuormakäytössä, siis talvisin, on 
mahdollista, että savukaasuista ja melusta aiheutuisi lähimmässä 
kerrostalossa asuville naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta 
haittaa. Lämpökeskukselle tulisi tällöin hakea ympäristölupa, jonka 
myöntämiselle ei ilmeisestikään olisi edellytyksiä.  

 
- Ruutikellarinmäen alueelta on otettu hiekkaa ja joitain syn-

tyneistä kuopista on 1950-luvulla täytetty asumisessa syntyneellä jät-
teellä, ”huusin alustalla” ulkokäymälöistä sekä teurasjätteillä. Jäte-
täyttöä on tutkittu (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2000). Tulos-
ten perusteella vaikutuksia elinympäristöön ei ole, mutta ongelmia 
saattaisi seurata rakentamisesta jätetäytön päälle. Orgaanisen ai-
neen hajoamisesta vapautunee edelleen hieman metaania, joka voisi 
kertyä rakenteisiin. Tarkoin ei tiedetä, mutta ainakaan keskeisin jäte-
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Otteen oikeaksi todistaa: 

täyttö ”Ruutikellarinmäen kaatopaikka” ei ilmeisestikään ulotu kaava-
alueelle. Ehkeivät rakentamistapamääräykset ole tarpeen, mutta ra-
kennuksia aikanaan perustettaessa on syytä varmistua, ettei vanhaa 
jätetäyttöä jää rakennusten alle.   

 
Rakennustarkastaja Timo Heinilä 2.5.2018 
 
Rakennusvalvonnalla ei ole ehdotuksesta huomautettavaa. 
 
 
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 2.5.2018 
 
Ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää saattaa kaavoittajan 

tietoon yllä mainitut asiat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen poistui klo 16.42 ja  
palasi klo 16.45. 
 
 
Lisätietojen antaja: 
Kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela 
puh. (02) 834 3663 
kaavoitus@rauma.fi 
___________________________________ 
 

Lausunto Sompapolun ja Luistinpolun asemakaavan muutosehdotuksesta (07-017) 
 
YMPLA 82 § 14.8.2018 

 
Ympäristönsuojeluinsinööri Tuija Kailaste 7.8.2018: 
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää ympäristö- ja lupalautakunnan lau-
suntoa Sompapolku - Luistinpolku (AK 07-017) asemakaavamuutoksen 
ehdotusvaiheesta 8.8.2018 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkas-
teltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.rauma.fi/sompapolku-
luistinpolku/ 
 
Asemakaavamuutoksen sisältö ei ole olennaisesti muuttunut luonnosvai-
heen jälkeen. Ympäristö- ja lupalautakunnan lausunnon johdosta on tee-
tetty Gaia Consulting Oy:llä selvitys, jolla on tutkittu lämpökeskuksen ja 
asumisen suhdetta todeten, että periaatteessa saattaa olla olemassa ti-
lanteita, joissa savukaasut voisivat päätyä alas lähialueilla, mutta nämä 
tilanteet ovat hyvin epätodennäköisiä varsinkin niissä säätilanteissa jois-
sa laitos tyypillisesti on käytössä. Melu arvioitiin merkityksettömäksi.  
 
Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lau-
suntoon laaditaan vastine ehdotusvaiheen jälkeen. 
 
Ympäristönsuojelun osalta luonnosvaiheessa lausuttuun ei ole lisättävää.  
 
 
Rakennustarkastaja Timo Heinilä 7.8.2018 
 
Rakennusvalvonnalla ei ole luonnosvaiheessa lausuttuun lisättävää. 
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Otteen oikeaksi todistaa: 

 
 
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 7.8.2018 
 
Ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää saattaa kaavoittajan 

tietoon yllä mainitut asiat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 



                                        Dna Oy, Lounais-Suomi p. (02) 83 131, Y-tunnus 1956918-4,  kotipaikka Rauma, www.dnaoy.fi
                                     Kalliokatu 10, PL 76, 26101 RAUMA, f (02) 822 0024 •Telekatu 1 PL 60, 21201 RAISIO, f (02) 433 2283
                                      Kurjenmäenkatu 3, TURKU f (02) 831 3099 • Satakunnantie 1, PL 7, 29251 NAKKILA, f (02) 537 2991

29.6.2018 Matti Lehtonen

                                                                           LAUSUNTO

Rauman kaupunki

Tekninen virasto/ kaavoitus
PL 104
26101 RAUMA

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaihe AK 07-017.

                      DNA Oyj ( DNA) on tutkinut osaltaan Sompa-ja Luistinpolun asemakaavamuutoksen
                      ja toteamme seuraavaa:

DNA Oyj:llä  ei ole huomauttamista ko. asemakaavamuutoksen sisältöön.

Katualueella ja korttelin 788 alueella  on nykyisin DNA:n omistamia  telekaapeleita,
joiden sijainti tulisi huomioida asemakaavamuutoksessa.

Jos asemakaavamuutoksessa olevien  DNA:n  omistamien  telekaapelien sijaintia ei
voida säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava sijainti.

Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista.

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

Yhteistyöterveisin

DNA Oyj:n puolesta

Matti Lehtonen

                      Raumalla 29.6. päivänä 2018

                      Voimatel/Johtoverkot/Rakennuttaminen
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Kiinteistöalueet 2018 (MML)



Hei, 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus ei näe tarvetta lausunnon antamiseen otsikon kaava-asiasta 
(VARELY/337/2018).  
 
Seuraavat kommentit otettavaksi huomioon jatkosuunnittelussa:  
 
Luonnosvaiheessa Ruutikellarinmäen kaatopaikasta saadut kommentit on tärkeä ottaa huomioon. 
Pilaantuneiden maiden osalta ELY-keskus toimittaa kaavoittajan tietoon oheiset liitteet. Aluetta koskevan 
selvityksen perusteella aiempaan rakentamiseen sekä jätetäytön sijaintiin liittyvien epävarmuustekijöiden 
vuoksi on asemakaavamuutoksessa ja –määräyksissä vielä syytä kiinnittää huomioita jätetäytön 
mahdolliseen esiintymiseen alueella. 
 
ystävällisin terveisin,  
 
Ulla Riipinen 
Ylitarkastaja 
ulla.riipinen@ely-keskus.fi  
029 502 3052 
Alueidenkäytön yksikkö 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
 

mailto:ulla.riipinen@ely-keskus.fi


Rauma RUUTIKELLARIMÄEN KAATOPAIKKA
71026 id

Toimintavuodet:
1950–1964

Pinta-ala ja jätetiedot:
Laajuus 0,5 ha. Täyttömaan paksuus 3-5 m. Yhdyskuntajätettä, teurasjätettä ja käymäläjätettä.

Suunnitelmat, tutkimus- ja kunnostustoimenpiteet:
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2000. Kinnon, Pihlmaninmäen ja Ruutikellarinmäen suljettujen kaatopaikkojen ympäristövaikutusten
selvittäminen. Ympäristötutkimus 5.10.1999–4.5.2000.
Selvityksen mukaan kaatopaikka ei aiheuta ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Tarkkailu:
Ei ole.

Maaperäntilan käyttörajoite:
Arvioitava tai puhdistettava / Maankäyttörajoite

Huomioita/lisätietoja:
Alueella asemakaava. Jätetäytön vieressä/päällä kerrostalo. Asuinalueen keskellä. Ilmakuvan perusteella metsittynyt.
Maaperä on hiekkaa.

Toimenpidesuositukset:
Ei toimenpiteitä. Olisi kuitenkin hyvä tietää mitä toimenpiteitä alueella on tehty asuinrakennusten rakennusvaiheessa. Toivottavasti
mahdollinen maaperän pilaantuneisuus on tällöin huomioitu.

Ruutikellarinmäen kaatopaikka



 

Varsinais-Suomi  

 

 

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS  
vaihde 0295 022 500   kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi    PL 236, 20101 Turku  
     www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi    Itsenäisyydenaukio 2, Turku  
 

 

Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti 3.8.2018  
  

 

 
 
 
Ruutikellarinmäen kaatopaikka (71026) 
 
Selite: Kaatopaikkatoimintaa 1950 - 1964. 
Kunta: Rauma (VAR) 
Toimivuus:  Lopetettu, 1950 - 1964 
Toimiala (PIMA):  14.1 Yhdyskuntakaatopaikka 
PIMA-prosessit:  Yhdyskuntajätteen läjitys - Lopetettu 
 
Kiinteistötunnukset: 684-7-787-1 (Maankäyttörajoite) 

684-402-0002-0005 (Tarkista selvitystarve) 
Koordinaatit:  ETRS-TM35FIN-i: 205210 ETRS-TM35FIN-p: 6787510 

KKI: 1528548 KKP: 6778142 
 
Laji:  Arvioitava tai puhdistettava 
 
PIMA-toimenpiteet: Merkitseminen tietojärjestelmään (Lähde: Samase-kartoitus v. 1992) 
 

Tutkimukset 4.5.2000 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy) 
 

Kirje omistajalle 10.5.2007 kohteen merkinnästä tietojärjestelmässä. 
 
 
 

 
 
 
 
Lisätiedot: 
 
  



 
Tietokenttien selitteet 
 
Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta 
 
Kunta: Maa-alueen sijaintikunta 
 
Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet 
 
Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala 
 
PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila 
 
Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla 
maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita 
 
Koordinaatit:  
 
ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN 
KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa 
 
Laji:  
 
Maa-alueen luokittelu:  
1) Toimiva kohde 
Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava 
muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). 
 
2) Selvitystä tarvitseva alue  
Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön 
tai omistussuhteiden muuttuessa. 
 
3) Arvioitava tai puhdistettava alue  
Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on 
arvioitava tai se on jo todettu. 
 
4) Alueella ei puhdistustarvetta 
Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi. 
 
PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne. 
 
Kunnostustiedot: 
 
Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä 
Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva) 
Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia 
Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu 
Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista. 
 
Kunnostuksen massamäärät: 
 
Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso 
Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely 
Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä 
Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m2) 
Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Syngelmä Sari
Lähetetty: 20. heinäkuuta 2018 8:08
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VS: Sompapolku - Luistinpolku lausuntopyyntö

Hei!

Terveysvalvonta ei anna uutta lausuntoa Sompapolku-Luistinpolku asemakaavamuutokseen. Kourujärven
lämpökeskuksesta tehdyn selvityksen mukaan lämpökeskuksen vaikutukset asemakaava-alueelle ovat varsin pieniä,
eikä voida ajatella terveyshaitan syntyvän.

Ystävällisesti,
Sari Syngelmä

Sari Syngelmä
Terveystarkastaja
puh. 044 707 2934
sari.syngelma@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Terveysvalvonta
Lähetetty: 29. kesäkuuta 2018 12:24
Vastaanottaja: Syngelmä Sari; Laitala Tiina
Aihe: VL: Sompapolku - Luistinpolku lausuntopyyntö

Hei,

Välitän tämän kaavalausunnon nyt teille.

Toimitan tulostetun lausuntopyynnön Sari S:n pöydälle diarioituna.

Ystävällisin terveisin,

Sari Aikko
Toimistosihteeri
puh. 02 835 2945
sari.aikko@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
PL 283, 26101 RAUMA

Lähettäjä: Kuusikari Sanna
Lähetetty: 29. kesäkuuta 2018 10:36
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; kirjaamo@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi
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<Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla <kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>;
Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi; Terveysvalvonta
<terveysvalvonta@rauma.fi>
Aihe: Sompapolku - Luistinpolku lausuntopyyntö

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Sompapolku-Luistinpolku (AK 07-017) asemakaavamuutoksen
ehdotusvaiheesta 8.8.2018 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.rauma.fi/sompapolku-luistinpolku/

Asemakaavamuutoksen sisältö ei ole olennaisesti muuttunut luonnosvaiheen jälkeen. Luonnosvaiheen jälkeen on
tehty selvitys Kourujärven lämpökeskuksen mahdollisista vaikutuksista ympäristöön. Selvitys löytyy linkin takaa
yhdessä kaavamuutoksen aineiston kanssa. Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen
lausuntoon laaditaan vastine ehdotusvaiheen jälkeen.

Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta tai tarvitsette lisäaikaa lausunnon antamiseen, pyydämme
ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
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Joki-Korpela Leena

Lähettäjä: Susanna Roslöf <Susanna.Roslof@satakunta.fi>
Lähetetty: keskiviikko 8. elokuuta 2018 13:22
Vastaanottaja: Kaavoitus; Joki-Korpela Leena
Aihe: Lausuntopyyntö / Sompapolku-Luistinpolku asemakaavan muutos

Hei! 
 
Sompapolku-Luistinpolku asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen ratkaisu on luonnosvaiheen kaltainen, joten 
Satakuntaliitolla ei ole ehdotusvaiheessakaan tarvetta lausunnon antamiseen. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Susanna Roslöf 
maakunta-arkkitehti  
SATAKUNTALIITTO 
 





Rauman Energia Oy    11.7.2018 
Kairakatu 4 
26100 RAUMA 
 
 
Rauman kaupungin kaavoitus 
PL 104 
26101 RAUMA 
 
 
LAUSUNTO SOMPAPOLKU-LUISTINPOLKU ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA 

Rauman Energia toteaa asemakaavamuutoksen osalta seuraavaa. 

Nykyinen lämpökeskus on hyvin tärkeä käyttövarmuuden kannalta kaukolämmön jakelussa. 

Lämpökeskuksen käyttö rajoittuu vuoden kylmimpiin- ja häiriötilanteisiin, vuotuiset käyttötunnit 

vaihtelevat 0h-300h välille. Lämpökeskus on jatkuvassa toiminta valmiudessa ja käynnistetään tarpeen 

vaatiessa. Toimintaa ei voida keskeyttää tai lopettaa alueen kaukolämmön jakelun käyttövarmuuden 

turvaamiseksi. Erillisen selvityksen perusteella päästöjen tai haittojen merkitys tulee olemaan hyvin 

vähäinen. 

Alueella kulkee kaukolämpöputkia, joita ollaan saneeraamassa kesän 2018 aikana. Uudet linjat rakennetaan 

pääsääntöisesti vanhan linjan viereen. Poikkeuksena korttelialueen AK-5 kautta kulkevan linja siirretään 

pois ko. tontin alueelta. Alla kuva kaukolämpölinjasta. 

 

 

Käytöstä poistuva kaukolämpölinja 



Rauman Energia Oy 

 

Jouni Kartano 

Kaukolämpöjohtaja 
 



VASTINE EHDOTUSVAIHEESSA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN 
Sompapolku ja Luistinpolku asemakaavamuutos AK 07-017               24.8.2018 

 
 
Asemakaavan ehdotuksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupalauta-
kunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, 
Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä, Rauman Vedeltä sekä DNA 
Oy:ltä. Lausunnot saatiin kaikilta muilta tahoilta paitsi tekniseltä valiokunnalta ja Rauman Vedeltä. 
Kaavamuutosta on laadittu yhteistyössä aluepalvelujen kanssa ja Rauman Vesi ilmoitti luonnosvai-
heessa, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Satakunnan Museo ilmoitti luon-
nosvaiheessa, ettei heillä ole tarvetta lausunnon antamiseen. Kaavamuutoksen sisällön pysyessä 
pääpiirteittäin ennallaan, ei Satakunnan Museolta ehdotusvaiheesta pyydetty lausuntoa.  
 
Ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausunto saapui luonnosvaiheen päätyttyä. Tästä 
syystä ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausuntoon laaditaan vastine ehdotusvai-
heessa (ks. alla olevat tiivistelmät ja vastine). 
 
 
Ympäristö- ja lupalautakunta 8.5.2018 (tiivistelmä lausunnosta, luonnosvaihe): 
 
Ympäristö- ja lupalautakunta mainitsee, että alueelle on laadittu luontoselvitys, jonka mukaan 
maankäytölle ei ole luonnonsuojelulaista johtuvia esteitä. Sen sijaan ympäristönsuojelun osalta 
asemakaavaluonnoksessa on huomautettavaa: 
 
Vaikka asuminen ei tule jo voimassa olevassa kaavassa suunniteltua lähemmäs Rauman Energia 
OY:n Kourujärven lämpökeskusta, uudisrakennuskerrostalo korttelissa 788 sijaitsisi vain parin 
kymmenen metrin päässä piipusta – asumista ajatellen liian lähellä. Kaavamuutos lisäksi mahdol-
listaa lähimmän asuinkerrostalon rakentamisen aiempaa korkeammaksi, ainakin periaatteessa 
noustaan lähemmäs lämpökeskuksen savukaasujen päästökorkeutta, joka tosin on reiluhko, 35 
metriä. Asuinrakennus toteutuessaan vaarantaisi lämpökeskuksen toimintaedellytykset.  
 
Vaikka lämpökeskus on huippukuormakäytössä, siis talvisin, on mahdollista, että savukaasuista ja 
melusta aiheutuisi lähimmässä kerrostalossa asuville naapurussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta 
haittaa. Lämpökeskukselle tulisi tällöin hakea ympäristölupa, jonka myöntämiselle ei ilmeisestikään 
olisi edellytyksiä.  
 
Ruutikellarinmäen alueelta on otettu hiekkaa ja joitain syntyneistä kuopista on 1950-luvulla täytetty 
asumisessa syntyneellä jätteellä, ”huusin alustalla” ulkokäymälöistä sekä teurasjätteillä. Jätetäyttöä 
on tutkittu (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2000). Tulosten perusteella vaikutuksia elinympäris-
töön ei ole, mutta ongelmia saattaisi seurata rakentamisesta jätetäytön päälle. Orgaanisen aineen 
hajoamisesta vapautunee edelleen hieman metaania, joka voisi kertyä rakenteisiin. Tarkoin ei tie-
detä, mutta ainakaan keskeisin jätetäyttö ”Ruutikellarinmäen kaatopaikka” ei ilmeisestikään ulotu 
kaava-alueelle. Ehkeivät rakentamistapamääräykset ole tarpeen, mutta rakennuksia aikanaan pe-
rustettaessa on syytä varmistua, ettei vanhaa jätetäyttöä jää rakennusten alle. 
 
Rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa. 

 
Vastine: 
 
Lämpövoimalan vaikutuksia asumiseen tutkittiin luonnosvaiheen jälkeen Gaia Consulting 
Oy:n laatimassa selvityksessä. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että teoriassa saat-
taa olla olemassa tilanteita, joissa savukaasut voisivat päätyä alas lähialueilla, mutta nämä 
tilanteet ovat hyvin epätodennäköisiä varsinkin niissä säätilanteissa, joissa laitos tyypillises-
ti on käytössä. Tässä tapauksessa savukaasujen kulkeutuminen ympäristöön koskee luon-



nollisesti myös alueen olemassa olevaa rakennuskantaa. Muut vaikutukset ovat ilmeisen 
pieniä. Selvitykseen perustuen voidaan todeta, että lämpövoimalan ja asumisen yhteenso-
vittaminen on mahdollista. 
 
Kaavakartan yhteydessä oleviin rakentamistapaohjeisiin lisättiin seuraava maininta: Ennen 
rakentamisen aloittamista maaperä on tarvittaessa puhdistettava asuinkäytön vaatimuksia 
vastaavaksi. 

 
 
Ympäristö- ja lupalautakunta 14.8.2018 (tiivistelmä lausunnoista, ehdotusvaihe): 
 
Asemakaavamuutoksen sisältö ei ole olennaisesti muuttunut luonnosvaiheenjälkeen. Ympäristö- ja 
lupalautakunnan lausunnon johdosta on teetetty Gaia Consulting Oy:llä selvitys, jolla on tutkittu 
lämpökeskuksen ja asumisen suhdetta todeten, että periaatteessa saattaa olla olemassa tilanteita, 
joissa savukaasut voisivat päätyä alas lähialueilla, mutta nämä tilanteet ovat hyvin epätodennäköi-
siä varsinkin niissä säätilanteissa, joissa laitos tyypillisesti on käytössä. Melu arvioitiin merkitykset-
tömäksi. 
 
Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan luonnosvaiheen lausuntoon laaditaan vastine 
ehdotusvaiheen jälkeen. 
 
Ympäristönsuojelun osalta luonnosvaiheessa lausuttuun ei ole lisättävää. 
 
Rakennusvalvonnalla ei ole luonnosvaiheessa lausuttuun lisättävää. 

 
Vastine: 
 
Lämpövoimalan vaikutuksia asumiseen tutkittiin luonnosvaiheen jälkeen Gaia Consulting 
Oy:n laatimassa selvityksessä. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että teoriassa saat-
taa olla olemassa tilanteita, joissa savukaasut voisivat päätyä alas lähialueilla, mutta nämä 
tilanteet ovat hyvin epätodennäköisiä varsinkin niissä säätilanteissa, joissa laitos tyypillises-
ti on käytössä. Tässä tapauksessa savukaasujen kulkeutuminen ympäristöön koskee luon-
nollisesti myös alueen olemassa olevaa rakennuskantaa. Muut vaikutukset ovat ilmeisen 
pieniä. Selvitykseen perustuen voidaan todeta, että lämpövoimalan ja asumisen yhteenso-
vittaminen on mahdollista. 
 
 

DNA Oyj 29.6.2018 (tiivistelmä lausunnosta): 
 
DNA Oyj (DNA) on tutkinut osaltaan Sompa- ja Luistinpolun asemakaavamuutoksen ja todennut 
seuraavaa: 
 
DNA Oyj:llä ei ole huomauttamista ko. asemakaavamuutoksen sisältöön. Katualueella ja korttelin 
788 alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita, joiden sijainti tulisi huomioida asema-
kaavamuutoksessa. Jos asemakaavamuutoksessa olevien DNA:n omistamien telekaapelien sijain-
tia ei voida säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava sijainti. Tarvittaessa DNA toimittaa reittitie-
dot kaapeleista. 
 

Vastine: 
 
Telekaapeleiden sijainnit on huomioitu asemakaavamuutoksen kaavakartalla. 
 

 
 
 



Rauman Energia Oy 11.7.2018: 
 
Nykyinen lämpökeskus on hyvin tärkeä käyttövarmuuden kannalta kaukolämmön jakelussa. Läm-
pökeskuksen käyttö rajoittuu vuoden kylmimpiin- ja häiriötilanteisiin, vuotuiset käyttötunnit vaihtele-
vat 0h-300h välille. Lämpökeskus on jatkuvassa toiminta valmiudessa ja käynnistetään tarpeen 
vaatiessa. Toimintaa ei voida keskeyttää tai lopettaa alueen kaukolämmön jakelun käyttövarmuu-
den turvaamiseksi. Erillisen selvityksen perusteella päästöjen tai haittojen merkitys tulee olemaan 
hyvin vähäinen. 
 
Alueella kulkee kaukolämpöputkia, joita ollaan saneeraamassa kesän 2018 aikana. Uudet linjat 
rakennetaan pääsääntöisesti vanhan linjan viereen. Poikkeuksena korttelialueen AK-5 kautta kul-
kevan linja siirretään pois ko. tontin alueelta.  

 
Vastine: 
 
Laaditun selvityksen (Gaia Consulting Oy, 2018) perusteella asumisen ja lämpövoimalan 
toiminnan yhteensovittaminen on mahdollista, kuten Rauman Energia Oy:n lausunnossa 
todetaan. Kaukolämpöputket on todennettu kaavakartalle olemassa olevien sijaintitietojen 
perusteella. 
 

 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 6.8.2018: 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus ei näe tarvetta lausunnon antamiseen kaava-asiasta. 
Seuraavat kommentit on kuitenkin otettava huomioon jatkosuunnittelussa: 
 
Luonnonvaiheessa Ruutikellarinmäen kaatopaikasta saadut kommentit on tärkeää ottaa huomioon. 
Pilaantuneiden maiden osalta ELY-keskus toimittaa kaavoittajan tietoon liitteet. Aluetta koskevan 
selvityksen perusteella aiempaan rakentamiseen sekä jätetäytön sijaintiin liittyvien epävarmuuste-
kijöiden vuoksi on asemakaavamuutoksessa ja –määräyksissä vielä syytä kiinnittää huomiota jäte-
täytön mahdolliseen esiintymiseen alueella. 

 
Vastine: 
 
Kaavakartan yhteydessä oleviin rakentamistapaohjeisiin lisättiin seuraava maininta: Ennen 
rakentamisen aloittamista maaperä on tarvittaessa puhdistettava asuinkäytön vaatimuksia 
vastaavaksi. 
 

 
Satakunnan pelastuslaitos 13.7.2018: 

 
Satakunnan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Sompapolku-Luistinpolku asemakaavamuu-
tokseen. 

 
 
Terveydensuojeluviranomainen 20.7.2018: 
 
Terveysvalvonta ei anna uutta lausuntoa Sompapolku-Luistinpolku asemakaavamuutokseen. Kou-
rujärven lämpökeskuksesta tehdyn selvityksen mukaan lämpökeskuksen vaikutukset asemakaava-
alueelle ovat varsin pieniä, eikä voida ajatella terveyshaitan syntyvän. 
 
 
 

 
 



Satakuntaliitto 8.8.2018: 
 
Sompapolku-Luistinpolku asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen ratkaisu on luonnosvaiheen 
kaltainen, joten Satakuntaliitolla ei ole ehdotusvaiheessakaan tarvetta lausunnon antamiseen. 
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POISTETTAVA KAAVA

AK-41.0104 Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten
pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää
punatiiltä. Pihatasoon sijoittuvat asunnot on varustettava
suojatulla ulkotilalla. Olevan puuston säilymiseen ja uusien
istutusten sijoitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Tontilla on varattava yhtenäistä ja muodoltaan
tarkoituksenmukaista leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10
m2 jokaista asuinhuoneistoa kohti. Pihalle sijoitettavat
pölytys- ja kuivaustelineet sekä jätesäiliöt on varustettava
näkösuojan antavin aitauksin ja istutuksin. Tonttien välisille
rajoille ei saa rakentaa aitoja. Tontin ulkopuolisella
autopaikkojen korttelialueella on varattava autopaikka
jokaista asuntokerrosalan 80 m2 kohti, kuitenkin enintään
autopaikka jokaista asuinhuoneistoa kohti. Autopaikoista
on 60 % rakennettava heti. Muilta osin voi
rakennuslupaviranomainen antaa lykkäystä enintään 5
vuodeksi kerrallaan.

AK-51.0105 Asuntokerrostalojen korttelialue. Rakennusten
pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää
punatiiltä. Pihatasoon sijoittuvat asunnon on varustettava
suojatulla ulkotilalla. Olevan puuston säilymiseen ja uusien
istutusten sijoitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Tontilla on varattava yhtenäistä ja muodoltaan
tarkoituksenmukaiste leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10
m2 jokaista asuinhuoneistoa kohti. Pihalle sijoitettavat
pölytys- ja kuivaustelineet sekä jätesäiliöt on varustettava
näkösuojan antavin aitauksin ja istutuksin. Tonttien välisille
rajoille ei saa rakentaa aitoja.

LPA-67.1306 Autopaikkojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa
kiinteistöhuollon jäteastioita, jotka on eroteltava aitauksin.
Milloin autopaikan ja asuinhuoneen pääikkunan välinen
etäisyys on alle 15 m, tulee autopaikka varustaa vähintään
katoksella ja asuinhuoneen lattia tulee olla vähintään 1 m
ylempänä autopaikan tasoa.

AP147/788501.0914 Autopaikkojen korttelialue. Numerosarja osoittaa ne
korttelit ja tontit joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
Alue on istutuksin jaettava pienempiin osiin ja rajattava
aitauksin ja näkösuojaa antavin istutuksin. Alueelle saa
sijoittaa kiinteistöhuollon jäteastioita, jotka on eroteltava
aitauksin. Milloin autopaikan ja asuinhuoneen pääikkunan
välinen etäisyys on alle 15 m, tulee autopaikka varustaa
vähintään katoksella ja asuinhuoneen lattian tulee olla
vähintään 1 m ylempänä autopaikan tasoa.A082 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

A090 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

RAUMAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA / KAAVOITUS
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