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Suunnittelualue on rajattu sinisellä viivalla kartalle. 
 

Aloitus 

JLX Industry Oy (Joustoliitin) on hakenut asemakaavan muutosta, joka mahdollis-
taa tilapäisen varastorakennuksen muuttamisen pysyväksi. Rauman kaupungin-
hallituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaavamuutokseen ryhtymi-
sestä 18.9.2018 KVJ 98 §.  

 
Sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu 2.10.2018. 

 

 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue käsittää vuokratontin 684-414-10-71-V6 (suunnittelualue näkyy 
kartalla sinisellä), joka sijaitsee Teerentarhantien varressa. Alue on osa raakavesi-
kanavan lähivaluma-aluetta. 

 

Suunnittelutilanne 

Satakunnan maakuntakaavassa (30.11.2011) kiinteistö sijoittuu taajamatoiminto-
jen alueelle (A). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät 
asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja 
teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkis-
tys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 

 
Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatiminen on käynnissä. Hakemuksessa 
tarkoitettu alue sijoittuu Rauman yleiskaava 2030 ehdotuksen mukaan teollisuus- 
ja varastoalueelle (T). Alueen suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan ja 
liikenteen aiheuttamat vaikutukset. 

 
Alueella on voimassa 9.12.1987 Pomppusten teollisuusalueen rakennuskaavana 
vahvistettu asemakaava. Kaavan mukaan tontti on ympäristöhäiriötä aiheuttamat-
tomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Alueelle voidaan rakentaa teolli-
suuden rakennuksia, joista ei aiheudu haittaa ympäristölle melun, pölyn ja ilman 
muun saastumisen muodossa. Aluetta voidaan käyttää kattamattomaan varastoin-
tiin vain, jos varastoalue aidataan umpiaidalla siten, ettei varastoinnista aiheudu 
maisemahaittaa. Sallitusta kerrosalasta saa 30 % käyttää teollisuustoimintaa pal-
velevan myymälän tilaksi. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa lisäksi toimin-
nan edellyttämät toimisto- ja sosiaalitilat sekä kiinteistön hoidon edellyttämän 
asunnon. Kaavassa rakennuspaikan tehokkuusluvuksi on annettu e=0,30 ja raken-
nuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi +18m. Lisäksi kaavassa on 
osoitettu suojaviheralueella kulkevaa pääsähkölinjaa koskeva vaara-alue, joka 
ulottuu 8m leveänä kaistaleena rakennuspaikan eteläreunalle. 
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Kaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa JLX Industry Oy:n toivomalla tavalla tilapäisen 
varastorakennuksen muuttamisen pysyväksi. Rakennusoikeusmäärittelyn lisäksi 
asemakaavatyön yhteydessä päivitetään myös muut kiinteistöä koskevat kaava-
määräykset.  

 

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 

 Rakentamisen kaupunkikuvallinen ja maisemallinen sopivuus 

 Rakennusoikeuden ja rakennusalan määrittely 

 Hulevesien johtaminen ja viivyttäminen 

 Riskienhallinta 

 

Vaikutusten arviointi 

Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yh-
teydessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  

 
Vaikutustenarviointi kirjataan taulukkomuotoisena asemakaavaselostukseen. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuu-
tosta aletaan suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ kos-
kee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava teh-
dään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toi-
vomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle 
(yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjalli-
sesti 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 
 

kaavoitusavustaja 
Sanna Kuusikari 

 puh. 044-48603591 kaavoitus@rauma.fi 

kaavoitusarkki-
tehti Jouni Mäki-
nen 

 puh. 044 793 3665 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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Asemakaavamuutos: teerentarhantie 4 AK 13-013 
 

Aikataulu Talvi 2019 Kesä 2019 Syksy 2019 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Ehdotus nähtävillä 30 päivää Hyväksyminen kaupunginval-
tuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden 
maanomistajat 

OAS tiedoksi  Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnal-
listekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viher-
aluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristön-
suojelupäällikkö 

OAS tiedoksi ja kommentteja 
varten 

Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus 

Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus 

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

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Latu ry 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Seudun Lintuharrastajat ry 
Rauman Vammaisneuvosto 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet 
Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

 
Kaavatyö on suppea-alainen ja merkitykseltään vähäinen, siksi OAS:n tarkistuksen yhteydessä on luonnosvaiheen nähtävilläolo jätetty kokonaan pois. 
 
Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen. 
 
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 


