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Tiivistelmä 

 

Kaava-alueen sijainti ja luonne 

Kaava-alue sijaitsee Uotilassa Kallionikulan alueelle n. 3 km kaupungin keskustasta 

itä – kaakkoon ja on pinta-alaltaan n. 4,6 ha.  

 

Kaava-alue on luonnonympäristöä eikä siellä ole rakennuksia. Alueen metsätyyppejä 

ovat kanervatyypin (CT) kuiva kangas ja mustikkatyypin (MT) kuiva kangas. Tielin-

jaus kulkee myös pienialaisen heinäpellon yli. 

 

Katulinjaukselle on kaava-alueella tehty painekairauksia (Destia 2010). Suunnitellun 

Nikulanväylän ja Kantanikulantien risteyksen molemmin puolin on savikkoalue, jolla 

kahden kairauspisteen perusteella savikerroksen paksuus vaihtelee 3,0 - 4,3 metrin 

välillä. Kolmas kairauspiste on lounas – koillinen suuntaisella pellolla ja siinä saviker-

roksen paksuus on puolimetriä. Muilta osin kaava-alue on yleispiirteisen GTK:n maa-

peräkartan moreeni tai kallioaluetta. 

 

Kaava-alue kuuluu Raumanjoen – Pitkäjärven valuma-alueeseen. Alueen hulevedet 

kiertävät Äyhöjärven ja laskevat Raumanjokeen.  

 

Asemakaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on Kallionikulan asuinalueen kytkeminen kokoojakadun (Nikulan-

väylä) välityksellä Kourulantiehen. Kaavatyöhön liittyvän liikennesuunnittelun tavoit-

teena on ollut sujuvan liikennöinnin ja liikenneturvallisuuden huomioiminen. Ajatukse-

na on, että nyt kaavoitettavaa katulinjaa voidaan myöhemmin jatkaa koilliseen aina 

valtatielle 12 asti. Tavoitteena on edelleen linjata katu maisemallisesti kauniisti ja 

luontoarvot huomioon ottavalla tavalla. 

 

Kallionikulan asuinalueelta ei ole tehty tonttivarauksia toivotulla tavalla. Nikulanväylän 

rakentamisen toivotaan lisäävän omalta osaltaan Kallionikulan asuinalueen kiinnos-

tavuutta.   

 

Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavatyö (AK 24–002) sisältyy vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan. Kaavatyöstä on 

tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituskatsauksessa, joka jul-
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kaistiin Rauman kaupungin tiedotuslehdessä 1/2018. Kaavoituskatsauksesta on li-

säksi kuulutettu 4.4.2018. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 7.5.2018. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma postitettiin alueen maanomistajille, kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteis-

töjen maanomistajille sekä lähimpien asuinkiinteistöjen omistajille.  

 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide, jonka oli 

allekirjoittanut viisi Kallionikulankadun asukasta.Viranomaislausuntoja aloitusvai-

heessa ei saatu.  

 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 6.9. – 8.10.2018 välisen ajan ja siitä pyydettiin lausunnot 

asianomaisilta tahoilta. Luonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide, jonka on alle-

kirjoittanut 15 henkilöä. Lausuntoja luonnosvaiheessa saatiin seitsemän. Kaavaluon-

noksesta saadut mielipiteet ja lausunnot sekä vastineet niihin käsiteltiin kaavoitusja-

oksen kokouksessa 12.3.2019 (KVJ 18 §).  

 

Nikulanväylän asemakaavaehdotus oli nähtävillä 21.3. – 25.4.2019. Asemakaavaeh-

dotuksesta saatiin yksi muistutus. 

 

Asemakaava 

Nikulanväylän linjaus on etsitty kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun ja lii-

kennesuunnittelukonsultin (Destia) yhteistyönä. Nyt kaavoitettava katuosuus on osa 

laajempaa liikenteellistä periaatesuunnitelmaa, jossa uusi kokoojakatu yhdistää valta-

tien 12 ja Kourulantien ja jatkuu edelleen etelään aina Kodisjoentielle asti.  

 

Nikulanväylän katualueen leveys on n. 26,5 metriä. Katualueen mitoitus perustuu Ni-

kulanväylän yleissuunnitelmaan (2012) ja siinä on huomioitu mm. kevyen liikenteen 

väylä ja keskisaareke Kantanikulantien liittymän yhteyteen. 

 

Asemakaavassa on kokoojakadulle osoitettu Nikulanväyläksi nimetty uusi katualue 

(n. 3,27 ha). Kallionikulan asemakaava-alueeseen rajautuen on katualueen pohjois-

puolelle merkitty kaksi suojaviheraluetta (yht. n. 1,33 ha). 

 

Luontoarvot on otettu huomioon Nikulanväylän linjauksessa. Edustavimmat kallio-

muodostumat, jotka luontoselvityksen (Ahlman) mukaan täyttävät myös metsälain (10 

§) erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit, on katulinjauksella kierretty. Liito-
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oravaselvityksen (Ahlman 2009) suosituksen mukaisesti on idän puoleisele EV-

alueelle merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue, ekologinen 

käytävä, jolla tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten puustoinen 

kaista. 

 

Nikulanväylän liittymä Kourulantiehen on suunniteltu Veikontien liittymän länsipuolel-

le.  

 

Asemakaavan toteuttaminen 

Nikulanväylän rakentaminen voidaan aloittaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.  
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1. Lähtökohdat 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue on luonnonympäristöä eikä siellä ole rakennuksia. Alueen metsätyyppejä 

ovat kanervatyypin (CT) kuiva kangas ja mustikkatyypin (MT) kuiva kangas. Tielin-

jaus kulkee myös pienialaisen heinäpellon yli. 

 

 

Kuva. Kaava-alue rajattuna punaisella viivalla ortoilmakuvaan. Kuvasta näkyy mm. 

suunnitellun Nikulanväylän liittyminen Kourulantien välityksellä Kourujärven aluee-

seen. 

 

 1.1.2 Luonnonympäristö 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat luontoselvitykset:  

 Rauman Nikulanmäen liito-oravaselvitys 2009; Ahlman Konsultointi & suunnit-

telu 

 Rauman Nikulanmäen laajennuksen luontoselvitys 2009; Ahlman Konsultointi 

& suunnittelu 
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Luonnonolot 

Kaava-alueella on seuraavia kasvillisuus- ja luontotyyppejä: 

 Kanervatyypin (CT) kuiva kangas 

 Puolukkaturvekangas (Ptkg) / muuttuma 

 Mustikkatyypin (MT) tuore kangas 

 Heinäpelto (2009) 

 

 

 

Kuva: Koostekartta kaava-alueen ja sen lähiympäristön luontoarvoista. Arviointi pe-

rustuu alueella tehtyihin luontoselvityksiin, WSP Finland Oy laatimaan Nikulanmäen 

asemakaava-alueen kallioalueiden maisemaselvitykseen (2011) ja kaavoittajan 

maastokäynteihin. 

 

Vesistö ja vesitalous 

Kaava-alue kuuluu Raumanjoen – Pitkäjärven valuma-alueeseen. Alueen hulevedet 

kiertävät Äyhöjärven ja laskevat Raumanjokeen. Kaava-alueen eteläisimmän osan 

hulevedet laskevat Myllyojan kautta Bergströminlampeen ja edelleen Pitkäjärveen. 
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Luonnonsuojelu 

Kaava-alueen läheisyydestä sen pohjoispuolelta löydettiin vuonna 2005 liito-oravan 

pesäkolo. Kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön tehtiin liito-oravaselvitys vuonna 

2009. Selvityksen mukaan liito-oravan reviiri lienee autioitunut, sillä alueelta ei löydet-

ty mitään merkkejä lajista. Selvitysalueella on kuitenkin liito-oravalle kelvollista 

elinympäristöä, jossa puusto on rakenteeltaan sopivaa. Selvityksessä suositellaankin, 

että alueelle muodostettaisiin ekologinen käytävä. Käytävä vaikuttaisi positiivisesti 

myös muiden lajien elinvoimaisuuteen.  

 

 

Kuvat: Kuvaotos luontoselvityksestä; suositus liito-oravalle varattavaksi ekologiseksi 

käytäväksi 

 

Rakennettavuus 

Alueen rakennettavuutta on tutkittu vuonna 2010 tehdyn Nikulanmäen kaava-alueen 

rakennettavuusselvityksen avulla. Katulinjan itäosa sijoittuu selvityksen mukaan 

pehmeikölle. Pehmeiköllä pintamaassa on ylinnä turvetta vajaasta 0,5 metristä 1 met-
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riin. Pehmeikön reuna-alueella on turpeen alla hiekkaa ja soraa. Pehmeikön keskellä 

turpeen alla on yli 1-3 metriä savea, jonka alla ovat hiekka- ja sorakerrokset. 

 

Alueen painumaolosuhteita on tarkasteltu painumalaskelmin. Laskelmien perusteella 

katulinjalle sijoittuvan tutkimuspisteen (13) kohdalla painumaa tapahtuu n. 200 – 250 

mm. Laskelmissa on käytetty n. 1 metrin pengerkuormaa ja n. 10 kPa tasaista pinta-

kuormaa vastaamaan n. 1 metrin pohjavedenpinnan alenemaa. 

 

Yksi kairauspiste on lounas – koillinen suuntaisella pellolla ja siinä savikerroksen 

paksuus on puolimetriä. Muilta osin kaava-alue on yleispiirteisen GTK:n maaperäkar-

tan moreeni tai kallioaluetta.  

 

 

Kuva: Maaperän tutkimuskartta (Destia 2010) 

 

1.1.3 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue on luonnonympäristöä. Ihmisen jälkiä suunnittelualueen luonnossa on 

mm. pieni pelto ja suoalueen ojitus. 

 

Tieliikenne 

Kaava-alue liittyy eteläsivultaan valtion ylläpitämään Kourulantiehen. Rauman seu-

dun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2016 on maininta kevyen liikenteen 

väylän rakentamisesta Kourulantielle välille Kourula – Nikulanväylä. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueen muinaisjäännöksiä on kartoitettu arkeologisen selvityksen avulla 

vuonna 2009. Inventoinnin mukaan kaava-alueella ei ole muinaisjäännöksiä. Kaava-

alueella ei myöskään ole rakennuksia. 

 

Ympäristöhäiriöt 

Kaava-alueella ei ole pilaantuneita maa-alueita. Valmistuttuaan Nikulanväylä aiheut-

taa liikennemelua, tästä tarkemmin kohdassa 2.1 Lähtöaineiston antamat tavoitteet. 

 

1.1.4 Maanomistus 

Kaava-alue on kaupungin omistuksessa. Nikulanväylän linjaukselta kaupunki osti yk-

sityistä maata kesäkuussa 2018. 
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1.2 Suunnittelutilanne  

1.2.1 Maakuntakaava 

Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 30.11.2011 ja 

maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätök-

sellä 13.3.2013. 

 

Kehittämisperiaatemerkinnät: 

Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen 

kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai 

muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Mer-

kinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnalli-

sesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.  

Suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään 

eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä 

turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityis-

kohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja talou-

dellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä 

edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset koh-

teiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuu-

riympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä 

koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tu-

lisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla. 

 

Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu Nikulanväylän asemakaavan suunnitte-

lualueen itäpuolelle tieliikenteen yhteystarvemerkintä, joka ulottuu Rauman keskustan 

eteläpuolelle sijoittuvalta teollisuusalueelta aina valtatie 8:n kautta valtatielle 12 asti. 

Tieliikenteen yhteystarvemerkinnällä osoitetaan tieverkon kehittämisen kannalta tär-

keät yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön 

suunnittelulla on turvattava tieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yh-

teystarpeen toteuttamiseksi on tieverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sel-

vitettävä alueiden käytön kannalta tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta 

vähiten haitalliset vaihtoehdot. 
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Aluevaraus ja kohdemerkinnät: 

Maakuntakaavassa kaava-alueella ei ole aluevarausmerkintöjä. Alueen pohjoispuoli 

on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A).  

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavat 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan Satakunnan maakunnallisesti 

merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hy-

väksytty 13.12.2013 Satakunnan maakuntavaltuustossa ja ympäristöministeriö on 

vahvistanut vaihemaakuntakaavan 3.12.2014. Kaava sai lainvoiman KHO:n päätök-

sellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 ei ole osoitettu tuulivoimatuo-

tannon alueita Rauman kaupungin alueelle.   

  

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on vireillä. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma on ollut nähtävillä 27.4.-5.6.2015 ja valmisteluvaiheen aineisto on ollut 

julkisesti nähtävillä 1.2.-3.3.2017 välisen ajan. Kaavaprosessi on edennyt ehdotus-

vaiheeseen. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; 

turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja 

ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, 

maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. 

 

 

Kuva: Ote maakuntakaavasta. 
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 1.2.2 Yleiskaava 

Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003 

Rauman 25.8.2003 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaan kohde-

alue on aluevarausmerkintöjen ulkopuolella. Kaavakarttaan on merkitty Kantanikulan-

tien ja Kourulantien yhdistävä yhdystie / kokoojakatu.  

 

Rauman yleiskaava 2030 

Koko kaupunkia koskeva yleiskaava on hyväksytty 25.3.2019 kaupunginvaltuustossa 

ja se on saanut lainvoiman 9.5.2019. Rauman yleiskaava 2030 (YK002035) ehdotuk-

sen mukaan kaava-alue on uutta asuinaluetta (A), joka on osin merkitty reservialu-

eeksi ja joka otetaan käyttöön ensisijaisten alueiden rakentamisen jälkeen. Kaava-

karttaan on myös merkitty Nikulanväylä uutena tienä jatkuen pohjoisessa aina valta-

tielle 12 asti ja etelässä Kodisjoentielle. 

 

 

Kuva: Ote Rauman yleiskaava 2030:sta (YK002035). 

 

 

 

 

 



14 

 1.2.3 Asemakaava 

Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. 

 

 

Kuva: Pohjoisessa kaava-alue rajautuu asemakaavoihin AK 24-001 (vahvistettu 

20.6.2011) ja AK 23-004 (vahvistettu 18.6.2012). 

1.2.4 Rauman tieverkkosuunnitelman päivitys 1993 

 



15 

Kuva: Rauman tieverkkosuunnitelman päivitys raportissa (Turun tiepiiri, Rauman 

kaupunki 1993) on tavoiteverkkosuunnitelma, jossa on esitetty mm. selvityksessä 

Kaakkoisväyläksi nimetty kokoojaväylä sekä Kantanikulantien ja Sippolantien jatku-

minen Kaakkoisväylälle.                                                                                                                                                                                       

 1.2.5 Nikulanväylä, yleissuunnitelma 2012 

 

 

Kuva: Nikulanväylän yleissuunnitelma on laadittu vuonna 2012 (Sito). 
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 1.2.6 Hakemistokartta 

 

 

 1.2.7 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, 

voimaantulopäivä oli 3.4.2009. 

 

 1.2.7 Pohjakartta 

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen toimialan kiinteistö- ja mittaus-

toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssa an-

netut vaatimukset. 
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2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehto 

2.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Nikulanväylän merkitys osana laajempaa liikenneverkkoa käy parhaiten ilmi Rauman 

yleiskaava 2030 (YK002035) ehdotuksesta. Nyt asemakaavoitettava katuosuus on 

osa laajempaa liikennesuunnitelmakokonaisuutta, joka liittäisi Huittistentien, Kouru-

lantien, Kodisjoentien ja Turuntien toisiinsa ydinkaupungin Kaakkoispuolella. Tavoit-

teena on edelleen parantaa Kallionikulan kiinnostavuutta asuinalueena sekä edistää 

joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä.  

Meluselvitys 

Nikulanväylän kaavatyön yhteydessä tehtiin aluetta koskeva meluselvitys (Sitowise 

2019), jonka avulla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 

22–7 selvitysalueelle. Melulaskennat tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteessa, jolloin 

Nikulanväylä on rakennettu aina valtatielle 12 asti. Selvityksessä keskiäänitasoalueet 

on esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina.  

 

 

Kuva: Päiväaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040 (Sitowise 2019). 
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Kuva: Yöaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040 (Sitowise 2019). 

 

Lisäksi jo vuonna 2011on Kallonikulan kaavatyön yhteydessä tehty meluselvitys (Si-

to), jonka tarkoituksena oli arvioida Nikulanväylän ja Sippolantien aiheuttamaa liiken-

nemelua Kallionikulan asuinalueelle.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tavoitteet on määritelty seuraavasti: 

Kaavoitustyön tavoitteena on Kallionikulan asuinalueen kytkeminen kokoojakadun 

(Nikulanväylä) välityksellä Kourulantiehen, virkistys- ja luontoarvot huomioivalla taval-

la. 

2.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

 

Osallisten tavoitteet 

 

Aloitusvaiheen mielipiteet 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide, jonka oli 

allekirjoittanut viisi Kallionikulankadun asukasta. Mielipiteessä kiinnitetiin huomiota 

Kallionikulankadun kautta kulkevaan läpikulkuliikenteeseen, erityisesti lasten liikenne-
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turvallisuuteen sekä kadunkeskeneräisyydestä johtuvaan tien pölyämiseen ja ylino-

peuksiin. Mielipiteessä esitetään, että ennen suunnitellun tieyhteyden rakentamista 

Kallionikulankatu on rakennettava katusuunnitelmassa esitettyyn kuntoon ja että läpi-

kulkuliikenne on ohjattava toisaalle rakentamalla Sippolantien eteläpää ulottumaan 

suunnitellulle Nikulanväylälle asti. Mielipide on nähtävissä kokonaisuudessaan selos-

tuksen liitteissä. 

 

Vastine aloitusvaiheen mielipiteeseen 

Vireillä oleva kaavatyö tähtää Kallionikulan alueen saavutettavuuden parantamiseen.  

 

Kuten mielipiteessä todetaan, Kallionikulankatua ei ole suunniteltu läpiajoliikennettä 

varten. Kaavavalmistelussa ei ratkaista Kallionikulankadun rakentamisen aikataulua 

eikä vaiheistamista. Mielipide onkin saatettu aluepalveluiden tietoon, joka vastaa ka-

dunrakentamisesta. Tavoitteena on, että Kallionikulan asuinalueesta syntyy mahdolli-

simman viihtyisä ja turvallinen alue sekä nykyisille että tuleville asukkaille. 

 

Luonnosvaiheen mielipiteet 

Luonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide, jonka on allekirjoittanut 15 henkilöä. 

Mielipiteessä kritisoitiin Nikulanväylän ja Kourulantien liittymän sijaintia, kiinnitettiin 

huomiota mm. liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen sekä alueen luontoar-

voihin ja virkistyskäyttöön. Mielipiteessä myös pyydettiin arvioimaan kadun tarpeelli-

suutta uudelleen.  Mielipide kokonaisuudessaan ja vastine siihen on nähtävissä se-

lostuksen liitteenä. 

 

Ehdotusvaiheen muistutus 

Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus, jonka on allekirjoittanut 2 henkilöä. 

Muistutuksessa kritisoitiin mm. katujen rakentamisjärjestyksen ja rakentamisen aika-

taulutuksen aiheuttamia ongelmia Kallionikulankadulle. Muistutus kokonaisuudes-

saan ja vastine siihen on nähtävissä selostuksen liitteenä. 

 

2.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja Nikulanväylän jatkaminen Ko-

disjoentielle 

 

Nikulanväylän linjaus ja Kourulantien liittymän sijainti on tutkittu Nikulanväylän yleis-

suunnitelman (Sito 2012) laadinnan yhteydessä.  
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                      0-vaihtoehto 

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. Ns. 0-vaihtoehto ei mahdol-

lista suunnitellun kokoojakadun rakentamista eikä siten vastaa kaavoitusohjelman ta-

voitetta. 

 

Nikulanväylän jatkaminen Kodisjoentielle 

Kaakkoisväylän linjaus on merkitty yleiskaava 2030 ehdotukseen uutena tieyhteyte-

nä. Linjausesitys ei vielä ota tarkemmin kantaa liittymäjärjestelyihin tai liittymien por-

rastuksiin. Kaakkoisväylän jatkolinjaus jää vielä tämän asemakaavasuunnittelun ul-

kopuolelle. Nyt käsillä oleva Nikulanväylän asemakaava on ns. Kaakkoisväylän en-

simmäinen vaihe. Myöhemmissä vaiheissa suunnitellaan mm. Kourulantien ja Kodis-

joentien välinen osuus.  

 

Mahdollista Kaakkoisväylän jatkolinjausreittiä etelää on kuitenkin alustavasti tarkas-

teltu jo tässä yhteydessä.  

 

 

Kuva: Alustava luonnosvaihtoehto, jossa on yksi mahdollinen linjaus Nikulanväylän 

jatkamiseksi etelän suuntaan. Kourulantien liittymät on tässä luonnosvaihtoehdossa 

porrastettu.  
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet  

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat 

päätökset 

Uotilan aluetta ja Kourulantietä yhdistävää kokoojakatua on suunniteltu eri yhteyksis-

sä jo pitkään mm. vuonna 1993 Rauman tieverkkosuunnitelman päivityksen yhtey-

dessä ja vuonna 2012 Nikulanväylän yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Rau-

man kaupunki osti kesäkuussa 2018 yksityiseltä maata, joka mahdollistaa Nikulan-

väylän yleissuunnitelman mukaisen tielinjan rakentamisen. 

                     3.2 Vireilletulo 

Kaavatyö (AK 24–002) sisältyy vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan. Kaavatyöstä on 

tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituskatsauksessa, joka jul-

kaistiin Rauman kaupungin tiedotuslehdessä 1/2018. Kaavoituskatsauksesta on li-

säksi kuulutettu 4.4.2018. 

3.3 Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 7.5.2018. OAS postitettiin suun-

nittelualueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajille ja lähimpien asuinkiinteistöjen 

omistajille. Sähköpostilla tiedotettiin ja annettiin lausuntomahdollisuus eri viranomai-

sille ja kaupungin tekniselle valiokunnalle sekä ympäristö- ja lupalautakunnalle. 

 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide, jonka oli 

allekirjoittanut viisi Kallionikulankadun asukasta. Lausuntoja aloitusvaiheessa ei saa-

tu.  

3.4 Luonnosvaihe 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 6.9. – 8.10.2018 Rauman kaupungin palvelupiste 

Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä internetissä. Luonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen 

mielipide, jonka on allekirjoittanut 15 henkilöä. 

 

Luonnosvaiheen lausunnot 

Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot kaupungin toimielimiltä ja 

muilta viranomaistahoilta OAS:n mukaisesti. Viranomaislausunnot saatiin Satakunta-

liitolta, Satakunnan Museolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Ympäristö- ja lu-

palautakunnalta, Tekniseltä valiokunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta sekä Sivis-



22 

tystoimialalta. Terveysvalvonta ei lausu Nikulanvälän asemakaavan luonnosvaihees-

ta.  Rauman Energialla ja DNA Oyj:llä ei niin ikään ollut lausuttavaa asiasta. 

 

Saadut lausunnot on lisätty asemakaavan liitteeksi samoin kuin kaavoittajan vastineet 

lausuntoihin. Kaavoitusjaos hyväksyi kaavoittajan vastineet lausuntoihin kokoukses-

saan 12.3.2019 (KVJ 18 §).  

 

3.5 Ehdotusvaihe 

Luonnosvaiheeseen nähden kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia mutta kaava-

selostusta ja vaikutustenarviointia on täydennetty luonnosvaiheen nähtävilläolon jäl-

keen. 

 

Kaavoitusjaos päätti 12.3.2019 (KVJ 18 §) kokouksessaan asemakaavaehdotuksen 

(AK 24–002) nähtäville asettamisesta. Nähtävillä olon aikana 21.3. – 25.4.2019 kaa-

vasta jätettiin yksi muistutus. 

 

Viranomaislausunnot pyydettiin Satakuntaliitolta ja Varsinais-Suomen ELY-

keskukselta. Satakuntaliitto antoi lausunnon kaavaehdotuksesta. Varsinais-Suomen 

ELY-keskus katsoo, ettei sillä toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen 

asemakaavaehdotuksesta. Satakuntaliiton lausunto on lisätty asemakaavan liitteeksi 

samoin kuin kaavoittajan vastine lausuntoon. 

 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne 

Nikulanväylän linjaus on etsitty kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun ja lii-

kennesuunnittelukonsultin (Destia) yhteistyönä. Nyt kaavoitettava katuosuus on osa 

laajempaa liikenteellistä periaatesuunnitelmaa, jossa uusi kokoojakatu yhdistää valta-

tien 12 ja Kourulantien ja jatkuu edelleen etelään aina Kodisjoentielle asti.  

4.1.1 Mitoitus 

Nikulanväylän katualueen leveys on n. 26,5 metriä. Katualueen mitoitus perustuu Ni-

kulanväylän yleissuunnitelmaan (2012) ja siinä on huomioitu mm. kevyen liikenteen 

väylä ja keskisaareke Kantanikulantien liittymän yhteyteen. 
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Kaava-alueen pinta-ala on n. 4,6 ha, joka muodostuu kahden suojaviheralueen (n. 

1,328 ha) ja katualueen (n. 3,273 ha) pinta-aloista. Kaavan rakentamisen myötä uutta 

katua syntyy n. 1200 metriä. 

4.2 Aluevaraukset 

Kaava-alue koostuu Nikulanväylän katualueesta ja kahdesta siihen liittyvästä EV-

alueesta. 

4.2.1 Erityisalueet 

Suojaviheralueet (EV) 

Nikulanväylän pohjoispuolelle Kantanikulantien liittymä molemmin puolin on osoitettu 

suojaviheralueet asuinalueen ja suunnitellun kokoojakadun väliin. Pohjoisessa nämä 

kaksi suojaviheraluetta rajautuvat Kallionikulan asemakaava-alueeseen. 

 

Suojaviheralueelle on varattu luontoselvityksen suosituksen mukaisesti liito-oravan 

kulkuyhteyksien turvaamiseksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä 

alue, ekologinen käytävä, jolla tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä 

varten puustoinen kaista (luo1). 

4.2.2 Muut alueet  

Liikennealueet 

Kaava-alue muodostuu pääosin Nikulanväylän katualueesta. Kuten aiemmin on to-

dettu, kadun linjaus ja mitoitus perustuvat Siton vuonna 2012 tekemää Nikulanväylän 

yleissuunnitelmaan. Katualueen leveydessä (n. 26,5 m) on varauduttu myös kevyen 

liikenteen väylän rakentamiseen.  

                     4.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja määräykset käyvät parhaiten ilmi kaavakartalta. 

                     4.4 Nimistö 

Nyt asemakaavoitettava katualue on nimetty Nikulanväyläksi.  

4.5 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Pää-

töksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkis-

taman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Kun arvioidaan kaavan 

suhdetta valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin, voidaan kaavatyön todeta vas-

taavan tavoitteisiin kestävästä liikkumisesta ja tehokkaasta liikennejärjestelmästä. 
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Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Suunniteltu Nikulanväylä parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä mahdollista-

en joukkoliikenteen tehokkaamman reitittämisen esim. koululaiskuljetusten osalta. 

Myös kevyenliikenteen reitit paranevat, kun Nikulanväylän rinnalle rakennetaan kevy-

en liikenteen väylä. Kevyen liikenteen toimintaympäristön paraneminen edellyttää li-

säksi kevyen liikenteen väylän rakentamista Kourulantielle Nikulanväylän liittymästä 

kaupungin suuntaan. 

 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Kaava ei vaaranna valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta. Paikallisesti lii-

kenne sujuvoituu. 

 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Kallionikulan asuinalueen asemakaavoissa on otettu huomioon Nikulanväylän aiheut-

tama meluselvityksen (Sito 2011) mukainen liikennemelu mm. jättämällä asutuksen ja 

katualueen väliin suojaviheralueet. 

 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  

Alueelle on laadittu arkeologia- ja luontoselvitykset. Kohdealueella ei ole valtakunnal-

lisesti arvokkaista kulttuuriympäristöä eikä muinaisjäännöksiä.   

 

Kaava-alueen läheisyydessä tehty liito-oravahavainto on huomioitu kaavatyössä 

osoittamalla EV-alueelle ekologinen käytävä. (ks. Vaikutukset luontoon ja luonnonva-

roihin).  

 

Alueelle ei kohdistu merkittävää virkistyskäyttötarvetta. Hanke ei estä seudullisten ul-

koilureittien syntymistä.  

 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Nikulanväylä ei ole valtakunnallisesti merkittävien energian siirtoverkostojen tiellä tai 

niiden rakentamisen esteenä. Kaavaratkaisu ei myöskään estä uusiutuvan energia-

tuotannon toteuttamista Rauman seudulla. 
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4.6 Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Nikulanväylän-asemakaava noudattaa valmisteilla olevissa Rauman yleiskaavassa 

2030 esitettyä linjausta. 

 

Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys: 

Kaava edistää Kallionikulan alueen tehokasta maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen 

eheyttä.  

 

Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus:  

Kaavatyö on käynnistynyt nimenomaan palvelemaan asumisen tarpeita ja palvelui-

den saavutettavuuden parantamiseksi. Valmistuttuaan Nikulanväylä kytkee Kallioni-

kulan asuinalueen entistä paremmin Paronalhon palveluihin. 

 

Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, se-

kä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympä-

ristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla: 

Ks. 4.5 kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin; kestävä liikkumi-

nen. 

 

Kaava ei vaikeuta olemassa olevan energianhuoltoverkoston eikä muiden infraver-

kostojen toimintaa.  

 

Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-

painoiseen elinympäristöön: 

Ks. 4.5 kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin; terveellinen ja tur-

vallinen elinympäristö 

 

Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset: 

Ks. Kaavan vaikutukset; 5.7 vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 

 

Ympäristöhäiriöiden vähentäminen: 

Ks. 4.5 kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin; terveellinen ja tur-

vallinen elinympäristö. 
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Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen: 

Ks. 4.5 kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin; elinvoimainen luon-

to- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat. 

 

Nikulanväylän tielinjauksessa on huomioitu maisemalliset tekijät kiertämällä arvok-

kaaksi arvioidut kalliomäet.  

 

Virkistykseen sopivien alueiden riittävyys: 

Ks. Kaavan vaikutukset; 5.6 vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön / vir-

kistys. 

 

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajille tai muulle oikeudenhaltijalle koh-

tuutonta haittaa: 

Kaava-alue on Rauman kaupungin omistuksessa. Kohtuutonta haittaa maanomistajil-

le tai muille oikeudenhaltijoille ei synny. 
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5. Kaavan vaikutukset 

Kaavan laadinnan tueksi on laadittu mm. luonto-, arkeologia- ja meluselvitykset. Sel-

vitysten tulokset ovat vaikuttaneet kaavaratkaisun syntyyn.  

 

Nikulanväylä on tulevaisuuden tavoitetilanteessa osa Kaakkoisväylää, joka rakenne-

taan valtatieltä 12 aina Kodisjoentielle asti. Kaakkoisväylän jatkoyhteyksien rakenta-

misesta ei ole vielä tarkempia suunnitelmia ja asiaan mm. aikataulullisesti vielä täysin 

auki. Vireilläolevan asemakaavatyön yhteydessä ei ole mahdollista arvioida tarkem-

min tekijöitä, jotka syntyvät myöhempien suunnitelmien ja kaavahankkeiden myötä. 

Vaikutustenarvioinnissa keskitytäänkin käsillä olevan asemakaavan vaikutuksiin. 

Rauman kaupungin vireilläolevassa yleiskaava 2030:ssä on liikenneverkkoja ja niiden 

tulevia muutoksia tarkasteltu kokonaisuutena. 

 

Mahdollisten myöhempien tiesuunnitelmien aiheuttamat vaikutukset tulee arvioida ja 

huomioida kyseisten hankkeiden yhteydessä koko vaikutusalueella.  

 

Seuraavana asemakaavan vaikutukset on esitetty taulukkomuodossa: 

 

 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 

Alueen si-

jainti yhdys-

kuntaraken-

teessa 

Yhdyskuntarakenteellisesti Nikulanväylä toteuttaa Rauman kau-

pungin valmisteilla olevassa yleiskaavassa esitettyä linjausta. 

 

 

+ 

 

Yhdyskunta-

rakenteen 

eheys 

 

Yhdyskuntarakenteen eheyden kannalta on mielekästä tukea kes-

kusta-alueen läheisyyteen sijoittuvan Kallionikulan alueen raken-

tamista.  

 

+ 

 

Vaikutukset liikenteeseen / muutoksen suunta  

Liikenne-

määrä 

ja liikenteen 

sujuvuus  

Yleiskaavatyön yhteydessä on tehty liikennemallinnuksia, joiden 

avulla voidaan arvioida myös Nikulanväylän tulevia liikennemääriä.  

RauLi-mallinnuksen mukaan ennustevuonna 2040 keskivuorokau-

siliikenne Nikulanväylällä on 1300, kun tieyhteys on rakentunut 

valtatien 12 ja Kourulantien välille. Jos Kaakkoisväylänäkin tunnet-

tu tieyhteys rakennetaan valtatieltä 12 aina Kodisjoentielle asti, 

+ 
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arvioitu keskivuorokausiliikennemäärä on 2700. Selvää on, että 

alkuvaiheessa, kun edellä kuvattuja jatkoyhteyksiä ei ole, on Niku-

lanväylän liikennemäärä selvästi pienempi. 

 

Nikulanväylä sujuvoittaa alueen liikennettä ja vähentää esimerkiksi 

Kantanikulantielle ja Uotilan vanhalle tielle suuntautuvaa liikennet-

tä. 

 

Valmistuttuaan Nikulanväylä antaa osaltaan painetta Kourulantien 

rinnalle rakennettavan kevyen liikenteen reitin rakentamiseen. 

 

Joukkolii-

kenne 

Nikulanväylä parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja an-

taa esim. uuden mahdollisuuden koulukuljetusten reitittämiseen. 

 

+ 

 

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen / muutoksen suunta 

Yhdyskunta-

tekninen 

huolto  

Kaava-alueella ei ole yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johto-

ja. 

 

0 

Kaavatalous Kaava-alueelle on laadittu rakennettavuusselvitys (Destia 2010). 

Katulinjan itäosa on pehmeikköalueella, mikä tulee huomioida ka-

dunrakentamisessa esim. painopenkereen avulla.  

 

Kaavaa laadittaessa ei ole tehty tarkkaa kustannusarviota kadun 

rakentamiskustannuksista. 

 

0 

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin / muutoksen suunta 

Luonnon 

monimuotoi-

suus 

 

Kaava-alueen läheisyydessä tehdyn liito-oravahavainnosta johtuen 

on idän puoleiselle EV-alueelle merkitty luonnon monimuotoisuu-

den kannalta erittäin tärkeä alue, ekologinen käytävä, jolla tulee 

säilyttää liito-oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten puustoinen 

kaista. 

 

Edustavimmat kalliomuodostumat, jotka luontoselvityksen (Ahl-

man) mukaan täyttävät myös metsälain (10 §) erityisen tärkeän 

elinympäristön kriteerit, on katulinjauksella kierretty. 

Kohdealueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja.  

0 
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Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön / muutoksen suunta 

Maisema Nikulanväylän katulinjaus on tehty maiseman erityispiirteet huomi-

oiden. Katu väistää luontoselvityksessä arvokkaiksi arvioidut kal-

lioalueet. Katulinjaus on näin ollen maisemallisesti perusteltu. 

 

0 

Kulttuuripe-

rintö 

Kaava-alue ei ole arvokkaalla maisema-alueella, ei myöskään kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioidulla alueella.  

 

Kaava-alueella ei tiedetä sijaitsevan muinaismuistoja.  

 

0 

Rakennettu 

ympäristö  

 

Kaava-alueella ei ole rakennuksia. 

 

0 

 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön / muutoksen suunta 

Ympäristö-

häiriöt 

Kaava-alueella ei ole ympäristöhäiriöitä.  

 

Melu 

Nikulanväylän kaavatyön yhteydessä tehtiin aluetta koskeva melu-

selvitys (Sitowise 2019), jonka avulla selvitettiin päivä- ja yöajan 

keskiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 selvitysalueelle. Melu-

laskennat tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteessa, jolloin Nikulan-

väylä on rakennettu aina valtatielle 12 asti. Selvityksessä kes-

kiäänitasoalueet on esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina.  

 

Vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä laskettuna suunnitellun Ni-

kulanväylän ja Kourulantien liikenteen aiheuttamat melutasot alu-

een nykyisten asuinrakennusten piha-alueilla ovat alle 55 dB päi-

vällä ja alle 50 dB yöllä. Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat 

melutasot ovat päiväaikaan 54 dB ja yöaikaan 52 dB. 

 

Laskentojen perusteella suunnitellun Nikulanväylän ja risteävän 

Kourulantien aiheuttama tieliikennemelu ei ylitä melutason ohjear-

voja Nikulanväylän ja Kourulantien varrella sijaitsevilla alueen ny-

kyisillä asuinalueilla ennustetilanteessa 2040. 

 

 

0 
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Autojen va-

lokeilat 

Suunniteltua Nikulanväylän ja Kourulantien risteystä vastapäätä on 

omakotitalo noin 30 metrin etäisyydellä risteysalueesta. On mah-

dollista, että talon asukkaat kokevat risteyksessä kääntyvät auto-

jen valokeilat epämiellyttäviksi. Tilannetta kuitenkin helpottaa se, 

että tien penkereellä kasvava puusto ja taloin sijainti risteykseen 

nähden selvästi alempana, joten auton valokeilojen osuminen häi-

ritsevästi asuinhuoneiden ikkunoihin vähentyy merkittävästi. Valo-

keilojen aiheuttamaa haitta ei voi pitää kohtuuttomana, kun huomi-

oidaan tieliikenteen järjestelytarpeet ja että vastaavia ja tätä pa-

hempia tilanteita on jo ennestään kaupungissa lukemattomia. 

 

- 

Sosiaalinen 

ympäristö 

 

Uusi tieyhteys voi helpottaa lähialueella asuvien ihmisten sosiaalis-

ta yhteydenpitoa keskenään. 

+ 

Virkistys 

 

Suunnittelualue on nykyisellään metsää ja osin peltoaluetta. Alue 

ei kuulu Rauman vireillä olevan yleiskaavan mukaisiin virkistysver-

kostoihin. 

 

Suunniteltu katu voi heikentää alueen merkitystä marjankeruu- ja 

metsäretkeilyalueena, toisaalta katulinja parantaa alueen tavoitet-

tavuutta ja uutta kevyen liikenteen väylää voidaan käyttää uutena 

ulkoilureittinä. 

 

0 

Julkiset pal-

velut 

Kaavamuutoksella ei ole suoria vaikutuksia julkisiin palveluihin. 

Suunniteltu katu parantaa Uotilan, Kourujärven ja Tarvolan välisiä 

yhteyksiä, millä voi olla välillisesti vaikutuksia palveluiden kuten 

koulujen tavoitettavuuteen. 

 

0 

Yksityiset 

palvelut 

Kaavamuutoksella ei ole suoria vaikutuksia yksityisiin palveluihin. 

 

 

0 

 

Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin / muutoksen suunta 

Elin-

keinotoimin-

ta ja työpai-

kat 

Asemakaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia elinkeinotoimintaan. 

Yleisesti kaupungin hyvin toimiva katuverkko parantaa elinkei-

noelämän toimintaedellytyksiä. Kadun rakentamisella on tilapäinen 

työllistävä vaikutus. 

 

+ 



31 

6. Asemakaavan toteutus 

6.1 Asemakaavan toteutus 

Nikulanväylän rakentaminen voidaan aloittaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.  

 

 

*** 

Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen, kaavavalmistelija 

Satu Sarkoranta ja kaavoitusavustaja Sanna Kuusikari. Lisäksi kaavan valmistelu on 

edellyttänyt teknisen toimialan ja konsulttitahojen yhteistyötä. 

 

Raumalla 6.6.2019 

 

 

Rauman kaupungin tekninen toimiala / kaavoitus 

 

 

 

 

 

Jouni Mäkinen 

kaavoitusarkkitehti 

 

 

 

 

Juha Eskolin 

kaavoitusjohtaja 
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Asemakaava AK 24–002   Nikulanväylä 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2018 

 

 
Suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla. 
 

Aloitus 
Kaavatyö (AK 24–002) sisältyy vuoden 2018 kaavoitusohjelmaan. Kaava-
työstä on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituskat-
sauksessa, joka julkaistiin Rauman kaupungin tiedotuslehdessä 1/2018. 
Kaavoituskatsauksesta on lisäksi kuulutettu 4.4.2018. 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Kourulantien ja Uotilan vanhantien väliin jäävällä 
Nikulan alueella noin 3 kilometrin päässä Rauman keskustasta. Suunnitte-
lualue on pääosin luonnontilassa olevaa metsäaluetta. Alueella ei ole ra-
kennuksia. 
 
 
 

 
Suunnittelutilanne 
Maakuntakaava 
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013. Maakunta-
kaavan mukaan Nikulanväylän suunnittelualueella ei ole aluevarausmerkin-
töjä. Suunnittelualue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle, jolla 
osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia ke-
hittämispolitiikan alueiden käytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan 
niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai 
seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. 

 

Kaavamuutosalueen pohjoispuolella olevalle alueelle on merkitty matkailun 
ja virkistyksen kehittämisen yhteystarve, jolla osoitetaan merkittävien mat-
kailun kehittämisvyöhykkeiden toiminnalliset yhteystarpeet. Lisäksi alueen 
pohjoispuolelle on niin ikään maakuntakaavassa osoitettu ulkoilureittien yh-
teystarve. Alueen maankäytön suunnitelulla on turvattava ulkoilureitin yh-
teystarpeen toteuttamismahdollisuus. 

 
Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003 
Rauman 25.8.2003 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mu-
kaan suunnittelualue on osittain kyläaluetta, johon kohdistuu mahdollista 
yhdyskuntarakenteen laajentumista pohjoisesta Uotilan ja Vanhakylän alu-
eelta. 

 
Rauman yleiskaava 2025 
Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaavatyö. Yleiskaava 
2025 luonnoskartassa suunnittelualue on merkitty uudeksi asuntoalueeksi 
(A), jota koskee seuraava suunnittelumääräys: Uusilla asuntoalueilla tulee 
ottaa huomioon riittävien virkistysalueiden määrä sekä hyvät virkistysyhtey-
det. Uusien asuinalueiden tulee kytkeytyä luontevasti olemassa olevaan ra-
kenteeseen. Alueella on huomioitava mahdolliset tulvariskit. 
Nyt vireillä oleva asemakaava-alue on osa yleiskaavaluonnokseen uutena 
tienä merkittyä linjaa, joka kulkee Huittistentieltä (VT12) aina Kodisjoentielle 
asti. 
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Ote Rauman yleiskaava 2025 luonnoskartasta. 

 
Asemakaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.  

 
Kaavan tavoitteet 
Kaavoitustyön tavoitteena on Kallionikulan asuinalueen kytkeminen kokoo-
jakadun (Nikulanväylä) välityksellä Kourulantiehen, virkistys- ja luontoarvot 
huomioivalla tavalla. 
 

Vaikutusten arviointi 
Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset mm. 
yhdyskuntarakenteeseen, luontoon, kaupunkikuvaan ja maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin ja elinympäristöön, liikenteeseen sekä talouteen.  

 
Alueelle on jo laadittu mm. seuraavat suunnitelmat ja selvitykset: 

 Nikulanväylä, ylessuunnitelma 2012; Sito 

 Rauman Kallionikulan meluselvitys 2011; Sito 

 Rauman Nikulanmäen liito-oravaselvitys 2009; Ahlman Konsultointi 
& suunnittelu 

 Rauman Nikulanmäen laajennuksen luontoselvitys 2009; Ahlman 
Konsultointi & suunnittelu 

 Rauman kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2009, Satakun-
nan Museo, Esa Hertell 

 Rauman Nikulanmäen Kaava-alue Rakennettavuusselvitys 
05.02.2010; Destia / Oy Geosuunnittelu 

 

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 tar-
peen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esi-
tetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on 
selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vai-
heessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esite-
tyn osallistumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen 
ELY -keskukseen ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta. ELY -keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun 
kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee. 
 

Lisätietoja: 

Rauman kaupunki 
Kaavoitusosasto 
 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Jouni Mäkinen 
 

 puh. 044 793 3665 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusavustaja  
Jarno Rostedt 
 

 puh. 044 403 6099 
 

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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 kevät 2018 kesä 2018  syksy 2018 syksy 2018 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtävillä 
30 päivää 

Ehdotus nähtävillä  
30 päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet OAS / netti Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat/vuokra-alueiden haltijat OAS / kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maan-
omistajat 

OAS / kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnal-
listekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viher-
aluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristön-
suojelupäällikkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitysjohtaja 
Rauman Vesi 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus  Kuulutus 

Satakunnan pelastuslaitos, aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto   

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

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Vammaisneuvosto 
Rauman Latu ry  
Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y.  

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide luon-
noksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

Valitusoikeus kaupunginval-
tuuston päätöksestä Turun 
hallinto-oikeuteen 

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

1.1 Johdanto

Rauman kaupungin Uotilaan laaditaan asemakaava, jolla Kallionikulan asuinalue kytketään kokoo-
jakadun välityksellä Kourulantiehen. Asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin 24. kaupungin-
osan katu- ja suojaviheraluetta. Nyt kaavoitettavaa katulinjaa on tarkoitus myöhemmin jatkaa koil-
liseen valtatielle 12 asti.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti kaava-alueen liikennemelun aiheuttamia kes-
kiäänitasoja ennustetilanteessa 2040 välillä Kourulantie-Sippolantie. Laskentojen perusteella on
tarkasteltu nykyisille asuinalueille kohdistuvia melutasoja.

Työn tilaajana on Rauman kaupunki, jossa yhteyshenkilönä on toiminut rakennuttamisen ja suun-
nittelun suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja. Selvityksen on laatinut Sitowise Oy, jossa työn suunnit-
telijana on toiminut Ins. AMK Kirsi-Maarit Hiekka ja laadunvarmistajana Ins. AMK Tiina Kumpula.

1.2 Suunnittelualue

Kaava-alueen rajaus on esitetty kuvassa 1 punaisella viivalla.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti [1]
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2 Menetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melutason ohjearvot

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992)
annettuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu erikseen päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo
22–7) melutasoille.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ulko- ja sisätilojen keskiäänita-
soille on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko ohjearvon aika-
välillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä
tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli aikaväli sisältää hiljaisempia jaksoja.

Tässä meluselvityksessä on sovellettu uusien asuinalueiden melutason yöohjearvoa (45 dB) uuden
katuosuuden(Nikulanväylä) varrella sijaitsevilla asuinalueilla ja vanhojen asuinalueiden yöohjear-
voa (50 dB)  vanhan katuosuuden (Kourulantie) varrella sijaitsevilla asuinalueilla.

Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7

Asuin-, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja

SISÄLLÄ

ULKONA

3) Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yöllä

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), Laeq, enimmäisarvo

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä,
loma-asumiseen käytettävät alueet taajamissa sekä
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistyalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

55 dB 50 dB1,2

45 dB 40 dB3
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2.2 Melumallinnus

2.2.1 Maasto- ja laskentamalli

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu alueen nykyi-
set tiet ja rakennukset. Maastomalli on muodostettu Maanmittauslaitoksen 2m laserkeilausaineis-
tosta ja numeerisesta tietokannasta. Nikulanväylä on huomioitu mallinnuksessa suunnitelmien mu-
kaisesti (Kuva 2). Tie on sijoitettu alueen nykyisestä maanpinnan korosta noin +0,5 m.

Kuva 2. Nikulanväylän yleissuunnitelma (Sitowise 2012).

Melulaskennat on tehty Soundplan 8.0 -melunlaskentaohjelman pohjoismaisella tieliikennemelun
laskentamallilla [4]. Laskentamallin tarkkuus on tien lähietäisyydellä tyypillisesti ±2 dB. Selvityk-
sessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq) suunnittelualueelle.

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

• Laskentaruudukon koko 15 x 15 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen in-
terpolointia.

• Laskentasäde 2000 metriä

• Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset

• Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella

• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tieliikennelaskentamal-
lin mukaisesti)
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2.2.2 Liikennetiedot

Laskennoissa melulähteinä on huomiotu Nikulanväylän ja Kourulantien liikenne ennustetilanteessa
2040. Liikennetiedot perustuvat Rauman liikennemalliin.  RauLi-mallinnuksen mukaan ennuste-
vuonna 2040 keskivuorokausiliikenne Nikulanväylällä on 1300, kun tieyhteys on rakentunut valta-
tien 12 ja Kourulantien välille.

Melulaskennoissa käytetyt liikennetiedot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Katuliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot

90 % liikennesuoritteesta on oletettu tapahtuvan päiväaikaan klo 7-22.

3 Tulokset

Melulaskennalla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 selvitysalueelle. Las-
kennat tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteessa.

Keskiäänitasoalueet on esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina. Esimerkiksi 50–55 dB keskiääni-
tasoalue on väriltään kirkkaan vihreä.

Liitteissä 1.1 ja 1.2 on kuvattu päivä- ja yöajan keskiäänitasot vuoden 2040 ennustetilanteessa.

Laskentojen mukaan vuoden 2040 ennustetilanteessa keskiäänitaso Kallionikulan asuinalueella on
päiväaikaan alle 50 dB ja yöaikaan alle 45 dB. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat päiväaikaan
korkeimmillaan 50 dB ja yöaikaan 43 dB.

Kourulantien varrella olevien asuinrakennusten päiväaikaiset keskiäänitasot ovat alle 55 dB päivä-
aikaan ja alle 50 dB yöaikaan. Rakennuksiin kohdistuvat melutasot ovat päiväaikaan 54 dB ja yöai-
kaan 52 dB.

4 Yhteenveto ja johtopäätökset

Vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä laskettuna suunnitellun Nikulanväylän ja Kourulantien liiken-
teen aiheuttamat melutasot alueen nykyisten asuinrakennusten piha-alueilla ovat alle 55 dB päi-
vällä ja alle 50 dB yöllä. Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat päiväaikaan 54
dB ja yöaikaan 52 dB.

Laskentojen perusteella suunnitellun Nikulanväylän ja risteävän Kourulantien aiheuttama tieliiken-
nemelu ei ylitä melutason ohjearvoja Nikulanväylän ja Kourulantien varrella sijaitsevilla alueen ny-
kyisillä asuinalueilla ennustetilanteessa 2040.
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       6.6.2019 

Nikulanväylä (AK 24–002) 

Luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot 

Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa 

sekä internetissä 6.9. – 8.10.2018 välisen ajan.  

Asemakaavaluonnoksesta saatiin yksi mielipide, jonka on allekirjoittanut 15 henkilöä.  

Viranomaislausunnot saatiin Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Varsinais-Suomen ELY-kes-

kukselta, Ympäristö- ja lupalautakunnalta, Tekniseltä valiokunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta 

sekä Sivistystoimialalta. Terveysvalvonta ei lausunut Nikulanväylän asemakaavan luonnosvai-

heesta.  Rauman Energialla ja DNA Oyj:llä ei niin ikään ollut lausuttavaa asiasta. 

 

1.1 Mielipidetiivistelmä ja kaavoittajan vastine mielipiteeseen 

Mielipide 1 

Kaavoitusjaostolle osoitetussa mielipiteessä, jonka on allekirjoittanut 15 henkilöä, on nostettu esiin 

mm. seuraavat asiat: 

 

Liittymän sijainti 

Nikulanväylän liittymä Kourulantiehen tulisi sijoittaa niin, että näkyvyyttä olisi tarpeeksi molempiin 

suuntiin. Mielipiteen mukaan Kourulantiessä on suunnitellun liittymänkohdalla näkyvyyttä haittaava 

mutka. 

 

Kevyen liikenteen väylä ja kevyen liikenteen turvallisuus 

Kevyen liikenteen väylä Kourulantien varteen on entistäkin tarpeellisempi, jos liikennemäärät kas-

vavat arvioidulla tavalla. Tarvolassa asuu paljon lapsiperheitä ja alue on vilkasta pyöräilyseutua. 

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta on huolehdittu. 
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Kourulantien liittyminen kaupungin muuhun katuverkostoon 

Mikäli alueen liikenne vilkastuu, niin Kourulantien ja Vinkkelikujan risteysalueen toimivuutta pitäisi 

ehdottomasti parantaa tavalla tai toisella. 

 

Suunnitelma tien jatkamisesta Kodisjoentielle 

Kaavaluonnoksessa tulisi näkyä suunnitelma tien jatkamisesta Kodisjoentielle. Olisiko Nikulan-

väylän linjauksen muuttaminen Kourulantien päässä mahdollista niin, että liittymäkohta siirtyisi kes-

kustaan päin? 

 

Meluselvitykset ja suojavyöhyke 

Kaavaluonnoksessa esitetyt meluselvitykset koskevat vain Kallionikulaa. Meluselvityksen tarve tu-

lisi arvioida uudelleen, koska Tarvolaan on tullut uutta asutusta. Lisäksi suojavyöhykkeen tarpeelli-

suutta olisi syytä selvittää Kourulantien puolella.  

 

Alueen luontoarvot ja virkistyskäyttö 

Nikulanväylä vaikuttaa toteutuessaan oleellisesti alueen luontoarvoon. Tielinjauksella on huomatta-

via vaikutuksia muun muassa alueen marjankeruuseen, retkeilyyn ja maastopyöräilyyn. 

 

Kadun tarpeellisuus  

Nikulanväylän tarpeellisuutta tulisi vielä arvioida uudelleen. Eikö olemassa olevaa Vuorenpeikon-

polkua pystyttäisi hyödyntämään? Koulu parantaisi Kallionikulan asuinalueen houkuttelevuutta 

enemmän kuin hätäisesti toteutettu tielinjaus.  

 

 

 



                                                                                                               3 

 

Kaavoituksen vastine 

Vastine mielipiteeseen on tehty kaavoituksen ja aluepalveluiden yhteistyönä. 

 

Liittymän sijainti 

Liittymän sijaintipaikka on valittu niin, että siinä on riittävät näkymät molempiin suuntiin. 

  

Kevyen liikenteen väylä ja kevyen liikenteen turvallisuus 

Nikulanväylän suunnittelun yhteydessä on suunniteltu myös kevyen liikenteen yhteys Nikulan-

väylän varrelle ja kevyen liikenteen yhteyden jatkuminen Nikulanväylältä Kourulantien vartta kau-

pungin suuntaan.  

 

Kourulantien liittyminen kaupungin muuhun katuverkostoon 

Nikulanväylän rakentumisen myötä on varauduttu Kourulantien sujuvaan liittymiseen muuhun katu-

verkostoon. Isoaron- ja Kourulantien liittymän parantamiseksi ja liikenteen sujuvoittamiseksi on 

suunniteltu kiertoliittymä. 

 

Suunnitelma tien jatkamisesta Kodisjoentielle 

Kaakkoisväylän linjaus on merkitty yleiskaava 2030 ehdotukseen uutena tieyhteytenä. Linjausesi-

tys ei vielä ota tarkemmin kantaa liittymäjärjestelyihin tai liittymien porrastuksiin. Kaakkoisväylän 

jatkolinjaus jää vielä tämän asemakaavasuunnittelun ulkopuolelle. Kaakkoisväylän jatkamiseksi 

suunnitellun Nikulänväylän ja Kourulantien liittymän kohdilta Kodisjoentien suuntaan on löydettä-

vissä useita ratkaisumalleja. Nyt käsillä oleva Nikulanväylän asemakaava on ns. Kaakkoisväylän 

ensimmäinen vaihe. Myöhemmissä vaiheissa suunnitellaan mm. Kourulantien ja Kodisjoentien väli-

nen osuus. Asemakaavan selostukseen on kuitenkin lisätty kuva yhdestä mahdollisesta Kaakkois-

väylän jatkolinjausreitistä etelän suuntaan.  
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Meluselvitykset ja suojavyöhyke 

Nikulanväylän kaavatyötä varten on nyt tehty aluetta koskeva meluselvitys (Sitowise 2019), jonka 

avulla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 selvitysalueelle. Melu-

laskennat tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteessa, jolloin Nikulanväylä on rakennettu aina valta-

tielle 12 asti. Selvityksessä keskiäänitasoalueet on esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina.  

Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan melutason ulko-ohjearvona asumiseen käytettävillä 

alueilla on päivällä 55dB ja yöllä 50dB (uudet alueet 45dB). Vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä 

laskettuna suunnitellun Nikulanväylän ja Kourulantien liikenteen aiheuttamat melutasot alueen ny-

kyisten asuinrakennusten piha-alueilla ovat alle 55 dB päivällä ja alle 50 dB yöllä. Asuinrakennus-

ten julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat päiväaikaan 54 dB ja yöaikaan 52 dB. 

Laskentojen perusteella suunnitellun Nikulanväylän ja risteävän Kourulantien aiheuttama tieliiken-

nemelu ei ylitä melutason ohjearvoja Nikulanväylän ja Kourulantien varrella sijaitsevilla alueen ny-

kyisillä asuinalueilla ennustetilanteessa 2040. 

Suojaviheralueen kaavoittamista voidaan lähemmin tarkastella, kun Kourulantien asutus otetaan 

kokonaisuutena asemakaavan piiriin. 

 

Alueen luontoarvot ja virkistyskäyttö 

Kaavatyötä varten on laadittu riittävät luontoselvitykset. Nikulanväylän linjauksessa on huomioitu 

alueen luontoarvot. Edustavimmat kalliomuodostumat, jotka luontoselvityksen (Ahlman) mukaan 

täyttävät myös metsälain (10 §) erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit, on katulinjauksella kier-

retty. 

Luonnollisesti Nikulanväylän rakentamisen myötä luonnontilassa olevat metsäalueet muuttuvat ra-

kennetuksi katualueeksi. Kaavan vaikutusten arvioinnissa todetaan, että alue ei kuulu Rauman vi-

reillä olevan yleiskaavan mukaisiin virkistysverkostoihin. Suunniteltu katu voi heikentää alueen 

merkitystä marjankeruu- ja metsäretkeilyalueena, toisaalta katulinja parantaa alueen tavoitetta-

vuutta ja uutta kevyen liikenteen väylää voidaan käyttää uutena ulkoilureittinä. 
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Kadun tarpeellisuus 

Vuorenpeikonpolku on rakennettu luomaan luonteva kevyen liikenteen yhteys Uotilan ja Kourujär-

ven välille. Linjaus ei voi sijaintinsa vuoksi palvella autoliikennettä Rauman kaupunginosia yhdistä-

vänä kehäväylänä. 

Nikulanväylän linjaus ei ole hätäisesti syntynyt vaan, kuten Satakuntaliitto lausunnossaan toteaa, 

Nikulanväylän asemakaavan muutos osana Rauman Yleiskaavan 2030 ehdotuksessa osoitettua 

uutta tielinjaa Kodisjoentieltä Huittistentielle (VT12) on merkittävä liikenteellinen ratkaisu sekä Rau-

man kaupungin että Rauman seudun liikennejärjestelmän näkökulmasta. 

Todettakoon vielä, että tämän mielipiteen lisäksi kaavoittaja on saanut yhteydenottoja, jossa Niku-

lanväylän rakentamista on pidetty toivottavana. 

 

1.2 Lausuntotiivistelmät ja kaavoittajan vastineet lausuntoihin 

Vastineet, erityisesti liikenteeseen ja katusuunnitteluun liittyvin osin, on laadittu yhteistyössä Alue-

palveluiden kassa.  

Satakuntaliitto 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muutta-

mista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42§:n mukaan yleiskaava on oh-

jeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin aluei-

den käytön järjestämiseksi. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa maakuntakaava ohjaa yksi-

tyiskohtaisempaa suunnittelua. 

 

Nikulanväylän asemakaava on tärkeä osa laajempaa liikenneverkon kokonaisuutta, jossa tavoit-

teena on liittää Huittistentie (VT12), Kourulantie, Kodisjoentie ja Turuntie (VT8) toisiinsa ydinkau-

pungin kaakkoispuolella. Nikulanväylän asemakaavan tavoitteena on lisäksi parantaa Kalli-

onikulan kiinnostavuutta asuinalueena sekä edistää joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen toiminta-

edellytyksiä. Nikulanväylän asemakaavan selostuksen mukaan asemakaavan tavoitteet ovat koko 

Rauman kaupunkia koskevan Yleiskaavan 2030 ehdotuksen mukaisia. 
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Satakuntaliitto on Rauman kaupungin Yleiskaavan 2030 ehdotuksesta antamassaan lausunnos-

saan todennut, että Yleiskaavan 2030 ehdotusvaiheen ratkaisu poikkeaa Satakunnan maakunta-

kaavasta sekä eteläisen kehäväylän tieliikenteen ja rautatieliikenteen yhteystarvemerkintöjen 

osalta. Yleiskaavan 2030 ehdotusvaiheen ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja 

tieliikenteen osalta kytkeytymiseen valtatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Oikeus-

vaikutteisena laadittavaa Yleiskaavaa 2030 on edeltänyt strateginen vaihe, Rauman kaupungin 

Yleiskaava Visio 2025, jossa kaavaratkaisua tutkittiin ja perusteltiin poikkeamista maakuntakaa-

vasta tehdyillä vaihtoehtotarkasteluilla ja kaupunginvaltuuston päätöksellä. 

Satakuntaliitto on esittänyt Rauman kaupungin Yleiskaavasta annetuissa lausunnoissa, että Sata-

kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun eteläisen kehä-

väylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satama- ja teollisuusaluelaajennukselta valtatien 8 

kautta aina valtatielle 12 asti turvataan maankäytön suunnittelussa vähintään ohjeellisella yhteys-

tarvemerkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen kehäväylän liikenneyhteyksien toteuttamismah-

dollisuudet Yleiskaavan 2030 toteuttamista huomattavasti pidemmällä aikavälillä. 

Nikulanväylän asemakaavan muutos osana Rauman Yleiskaavan 2030 ehdotuksessa osoitettua 

uutta tielinjaa Kodisjoentieltä Huittistentielle (VT12) on merkittävä liikenteellinen ratkaisu sekä Rau-

man kaupungin että Rauman seudun liikennejärjestelmän näkökulmasta. Nikulanväylän asema-

kaavan muutos Yleiskaavan 2030 ehdotuksessa osoitetun uuden tielinjan osana mahdollistaa kau-

pungin sisäisen nk. Kaakkoisväylän rakentumisen Rauman ydinkeskustan kaakkoispuolelle ja 

mahdollistaa tulevaisuudessa Rauman eteläpuolelle sijoittuvalle satama- ja teollisuusalueelle yh-

teydet Turuntien (VT8) kautta Huittistentielle (VT12) asti. 

Yleiskaavan 2030 ehdotuksessa osoitettu uusi tielinja, Kaakkoisväylä, kulkee yleiskaavassa osoi-

tettujen asumisen reservialueiden (A/res) halki. Satama- ja teollisuusalueita ja valtateitä yhdistävän 

kehäväylän tyyppisen yhteysvälin liikenne saattaa painottua raskaaseen liikenteeseen, jolloin 

haasteeksi syntyy asumiselle aiheutuvien melu-, pöly- ja tärinähaitat sekä viihtyvyyteen ja liikenne-

turvallisuuteen liittyvät tekijät. Satakuntaliitto esittää, että mikäli Nikulanväylästä tulevaisuudessa 

on tarkoitus muodostaa rakenteellisesti osa yleiskaavassa osoitettua uutta tieyhteyttä, Kaakkois-

väylää, asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota asemakaavan vaikutusten arvi-

ointiin. 

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnolla olevasta Rauman 

kaupungin Nikulanväylän asemakaavan luonnoksesta muuta lausuttavaa. 
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Kaavoituksen vastine 

Rauman yleiskaavatyön yhteydessä on tehty liikennemallinnuksia, joiden avulla voidaan arvioida 

Nikulanväylän tulevia liikennemääriä.  RauLi-mallinnuksen mukaan ennustevuonna 2040 keskivuo-

rokausiliikenne Nikulanväylällä on 1300, kun tieyhteys on rakentunut valtatien 12 ja Kourulantien 

välille. Jos Kaakkoisväylänäkin tunnettu tieyhteys rakennetaan valtatieltä 12 aina Kodisjoentielle 

asti, arvioitu keskivuorokausiliikennemäärä on 2700.  

Nikulanväylän aiheuttamia keskiäänitasoja on selvitetty laskennallisesti ennustetilanteessa 2040 

(Meluselvitysraportti Sitowise 2019), kuten edellä mielipiteeseen annetussa vastineessa on ku-

vattu. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että suunnitellun Nikulanväylän ja risteävän Kouru-

lantien aiheuttama tieliikennemelu ei ylitä melutason ohjearvoja asuinalueilla.   

Saataman ja teollisuusalueiden raskasta liikennettä ei ole tarkoitus myöhemmissäkään vaiheissa 

opastaa kulkemaan Nikulanväylän kautta. Esimerkiksi liittymäratkaisuilla ja väylägeometrialla voi-

daan osoittaa Kaakkoisväylän olevan kokonaisuudessaan kaupunginosia yhdistävä kehäväylä, 

joka palvelee ensisijaisesti asukasliikennettä. Sataman ja teollisuusalueiden raskas liikenne kulkee 

jatkossakin valtateiden 12 ja 8 kautta. 

Kaakkoisväylän rakentamisesta Kodisjoentielle asti ei ole vielä tarkempia suunnitelmia. Rakentami-

seen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Vireilläolevan asemakaavatyön yhteydessä ei ole mahdol-

lista arvioida tarkemmin tekijöitä, jotka syntyvät myöhempien suunnitelmien ja kaavahankkeiden 

myötä. Vaikutustenarvioinnissa keskitytäänkin käsillä olevan asemakaavan vaikutuksiin. Rauman 

kaupungin vireilläolevassa yleiskaava 2030:ssä on liikenneverkkoja ja niiden tulevia muutoksia tar-

kasteltu kokonaisuutena. 

Asemakaavan vaikutustenarviointia on täydennetty Satakuntaliiton toivomuksen mukaan mainitse-

malla, että mahdollisten myöhempien tiesuunnitelmien aiheuttamat vaikutukset tulee arvioida ja 

huomioida kyseisten hankkeiden yhteydessä koko vaikutusalueella. Jo tässä vaiheessa voidaan 

kuitenkin todeta, että asumiselle myöhemmin mahdollisesti aiheutuviin melu-, pöly- ja tärinähaittoi-

hin voidaan varautua riittävillä suojaetäisyyksillä ja/tai rakenteellisilla keinoilla.  
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Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Asemakaavassa Nikulanväylä liittyy Kourulantiehen (Kourulan maantie 12647). Maantien tiealue ei 

sisälly asemakaava-alueeseen. Näin ollen jatkossa Rauman kaupungin tulee hakea vielä varsinai-

nen liittymälupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Liittymän tarkemmat suunnitelmat tulee kuitenkin 

hyväksyttää Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. 

ELY-keskus pitää Iiittymän paikkaa hieman ongelmallisena, koska Nikulanväylän maantieliittymää 

vastapäätä sijaitsee asuinrakennus, jonka pihapiiriin Nikulanväylää tulevien autojen valot saattavat 

yltää häiritsevästi. Talon sijainti vaikeuttaisi myös Nikulanväylän mahdollista jatkamista etelän 

suuntaan. 

Jatkosuunnittelussa on tarpeen kiinnittää vielä huomiota asemakaavan vaikutusten arviointiin myös 

muun kuin melun suhteen. 

Kaavoituksen vastine 

Rauman kaupunki tulee hakemaan liittymälupaa Kourulantiehen ELY-keskuksen vaatimalla tavalla 

liittymän rakennusvaiheessa. Nikulanväylää koskeva katusuunnitelma, josta ilmenee tarkempi liitty-

mätyyppi, tullaan hyväksyttämään niin ikään ELY:ssä. 

Nikulanväylän ja Kourulantien liittymän sijainti on tutkittu Nikulanväylän yleissuunnitelman (Sito 

2012) laadinnan yhteydessä. Liittymän sijaintipaikan valintaan on vaikuttanut mm. katugeometria, 

luontoselvityksen tulokset ja ympäröivä asutus. Kaakkoisväylän jatkolinjaus etelään jää vielä tämän 

asemakaavasuunnittelun ulkopuolelle. Mutta koska kaavavalmistelun yhteydessä on esitetty kysy-

myksiä jatkolinjauksesta, on asiaa alustavasti tarkasteltu jo tässä yhteydessä, asemakaavan selos-

tuksessa kohta 2.3. asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja Nikulanväylän jatkaminen Kodisjoentielle. 

Nikulanväylan asemakaavan vaikutusten arviointi perustuu tehtyihin selvityksiin ja kaavaselostuk-

sessa esitettyyn vaikutustenarviontiin. Selostuksessa vaikutukset on esitetty kootusti taulukkomuo-

dossa. Taulukon rakenne perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n asettamiin vaatimuksiin. Eh-

dotusvaiheeseen siirryttäessä on kaavan vaikutusten arviota vielä täydennetty mm. autojen valo-

keilojen vaikutusten arvioinnilla. 
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Satakunnan pelastuslaitos 

Satakunnan pelastuslaitos toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Kaavaselostuksesta ja sen liitteistä ilmenee, että kaavamuutoksesta ei ole merkittävää vaikutusta 

pelastustoimelle. Alueen saavutettavuus pysyy samana, mahdollisten uusien rakennusten pelas-

tusteihin otetaan kantaa rakennusluvissa. Pelastuslaitoksella ei ole ehdotuksesta huomautettavaa. 

Toteuttamisvaiheessa alueelle tulee huomioida pelastustoimen tarpeet, kuten pelastusteiden va-

raaminen tonteille ja sammutusveden saanti. 

Kaavoituksen vastine 

Ei kommentoitavaa lausuntoon. 

 

Satakunnan Museo 

Kaava-alue on Iuonnonympäristöä eikä siellä ole rakennuksia. Alueella on tehty arkeologinen Sel-

vitys v. 2009 (FM Esa Hertell) eikä kaava-alueelta tai sen välittömästä Iäheisyydestä tunneta kiin-

teitä muinaisjäännöksiä. Satakunnarı Museolla ei ole huomautettavaa asemakaavasta eikä tarvetta 

Iausunnon antamiseen enää ehdotusvaiheessa. 

Kaavoituksen vastine 

Ei kommentoitavaa lausuntoon. 

 

Ympäristö- ja lupalautakunta 

Ympäristönsuojeluyksiköllä eikä Rakennusvalvonnalla ole asemakaavaluonnoksesta huomautetta-

vaa. Ympäristönsuojelupäällikkö kuitenkin huomauttaa, että kaavaselostuksessa mainitaan virhee-

IIisesti alueen hulevesien päätyvän Iso-ojan kautta Ayhönjärveen. Valuma-alueen vedet kiertävät 

Ayhönjärven ja päätyvät Raumanjokeen. 

Kaavoituksen vastine 

Ympäristösuojelupäällikön mainitsema virhe kaavaselostuksessa on korjattu. 
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Sivistystoimiala  

Sivistystoimialalla ei ole asemakaavaan muuta lausuttavaa kuin se, että tien toteuttamisvaiheessa 

pitää varautua ratkaisuun, joka takaa turvallisen ja joustavan liikkumisen Nikulasta Kourujärven 

suuntaan kaava-alueen ulkopuolella.  

Kaavoituksen vastine 

Aluepalvelut toteaa lausunnossaan että, Nikulanväylän linjauksessa on huomioitu liikenteelliset sei-

kat, kuten liittyminen olemassa olevaan katuverkostoon sekä kevyen liikenteen yhteystarve Kalli-

onikulasta Kourujärven suuntaan.  

Kourulantien varrelle suunnitellun kevyen liikenteen väylän rakentaminen on kuitenkin oma asiansa 

ja siitä päätetään erikseen. 

 

Tekninen valiokunta  

Kiinteistö- ja mittaustoimi 

Rauman kaupunki on hankkinut kaavoitustyön kohteena olevan maa-alueen omistukseensa 

28.6.2018 tehdyllä kaupalla. Määräala ostettiin kaavoitustyön tavoitteesta ilmenevää tarvetta var-

ten. 

Aluepalvelut 

Aluepalvelut on ollut mukana Nikulanväylän suunnittelussa alueen rakennettavuusselvityksistä 

(2010) lähtien. Asemakaavaluonnos perustuu aluepalveluiden teettämään Nikulanväylän yleis-

suunnitelmaan. Nikulanväylä on osa Rauman Yleiskaava 2030 esitettyä väylälinjausta eli Kaak-

koisväylää, joka yhdistää Vt12 - Kourulantien ja Kodisjoentien. Nikulanväylän linjauksessa on huo-

mioitu liikenteelliset seikat kuten liittyminen olemassa olevaan katuverkostoon sekä kevyen liiken-

teen yhteystarve Kallionikulasta Kourujärven suuntaan. 

Kaavoituksen vastine 

Kuten lausunnosta käy ilmi, kaavatyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Aluepalveluiden sekä Kiin-

teistö- ja mittaustoimen kanssa. 

 

*** 
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2. Ehdotusvaiheen muistutukset ja lausunnot 

Asemakaavaehdotus (AK 24–002) on nähtävillä 21.3. – 25.4.2019 Rauman kaupungin palvelupiste 

Pyyrmanissa sekä internetissä. 

Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus, jonka on allekirjoittanut 2 henkilöä.  

Viranomaislausunnot pyydettiin Satakuntaliitolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Satakunta-

liitto antoi lausunnon kaavaehdotuksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, ettei sillä toi-

mialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen asemakaavaehdotuksesta.  

Vastineet, liikenteeseen ja katusuunnitteluun liittyvin osin, on laadittu yhteistyössä Aluepalveluiden 

kassa.  

2.1 Muistutustiivistelmä ja kaavoittajan vastine muistutukseen 

Muistutus 1 

Rakentamisjärjestys ja aikataulu vaikuttavat oleellisesti kaavan toimivuuteen. Jos Nikulanväylästä 

jätetään rakentamatta sen Sippolantielle johtava itäosa, liikenne Sippolantien suunnasta kulkee 

reittiä Sippolantie- Nikukatu-Kallionikulankatu Kantanikulantien risteys. Kallionikulankatu on kuiten-

kin asuintie eikä se ole tarkoitettu läpikulkuliikenteelle.  

Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavaprosessiin mutta ei hyväksyttyjen kaavojen mukaisten 

teiden rakentamisjärjestykseen.  

Nikulanväylää ei tule rakentaa ennen kuin sille tulevan syöttöliikenteen väylät ovat aiempien kaa-

vojen suunnitelmien mukaisia, tai kaupunki muulla tavoin estää läpikulkuliikenteen Kallionikulanka-

dun kautta. Jos kaavaan ei sisällytetä asiaa koskevia ehtoja, suunnittelualue pitää muuttaa tosiasi-

allisen rakentamisen mukaiseksi välille Kourulantie-Kantanikulantien risteys ja syöttöliikenteen kul-

kureitit suhteessa olemassa oleviin kaavoihin pitää arvioida oikealta pohjalta. Ilman uusia selvityk-

siäkin on ilmeistä, että asuinkadun liikenneturvallisuus heikkenee, alueen luontoarvot heikkenevät 

ja melu ylittää asuinkadulle merkityt arvot. Kaavan tavoitteiden vastaisesti myös koko asuinalueen 

houkuttelevuus heikkenee asuinkadulle sopimattomien liikennemäärien vuoksi. 

Kaavoituksen vastine 

Mielipide on johdonmukainen ja siinä on tuotu hyvin esille katujen rakentamisjärjestykseen ja ra-

kentamisen aikataulutukseen liittyvän ongelmakentän. 
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Kallionikulan katuverkosta rakentamisen loppuunsaattamista edistää parhaiten alueen omakotitalo-

tonttien rakentaminen.  Nikulanväylän rakentamisen tavoitteena on parantaa alueen liikenneyh-

teyksiä ja tarjota alueen asukkaille vaihtoehtoinen ajoreitti keskustaan. Kaavahankkeen siis toivo-

taan yhdessä Kallionikulan asemakaavan muutostyön (AK 24–003) kanssa lisäävän alueen kiin-

nostavuutta omakotitalorakentajille, mikä puolestaan edistää alueen kokoojakatuverkoston raken-

tamista.  

On aivan normaalia, että asemakaava-alueen ja sen katujen rakentaminen kestää useita vuosia ja 

rakentamisvaiheessa voi alueen asukkaille koitua tilapäistä haittaa. Yhdyskuntarakentamisen kei-

noin pyritään haitta ja sen kesto minimoimaan. Nikulanväylän esivaiheen rakentamisen jälkeen 

Kallionikulankadun liikennemääriä tullaan seuraamaan. Tarvittaessa Kallionikulankatu voidaan kat-

kaista tai tehdä muita toimenpiteitä läpiajoliikenteen estämiseksi tai vähentämiseksi. Liikennetur-

vallisuudella on em. päätöksiin keskeinen vaikutus.  

Asemakaavoitustyössä pyritään käsittelemään riittävän laajoja kokonaisuuksia, jotta kaupunkira-

kenteen johdonmukaisuus säilyy ja voidaan huolehtia maankäytön tarpeiden yhteensovittamisesta. 

Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa tyypillisesti arvioidaan suunnitellun lopputilanteen vaikutuk-

sia. Nikulanväylän kaava-alueen supistaminen ei ole mielekästä. Jotta muistutuksessa toivottu ka-

tuyhteys voisi rakentua, pitää Nikulanväylä kaavoittaa suunniteltuun Sippolantien risteykseen asti.  

 

2.2 Lausuntotiivistelmät ja kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheen lausuntoi-

hin 

Satakuntaliitto 

Nikulanväylän asemakaava on tärkeä osa laajempaa liikenneverkon kokonaisuutta, jossa tavoit-

teena on liittää Huittistentie (VT12) Kourulantie ja Turuntie (VT8) toisiinsa ydinkaupungin kaakkois-

puolella. 

Yleiskaavassa 2030 osoitettu uusi tielinja, Kaakkoisväylä, kulkee yleiskaavassa osoitettujen asumi-

sen reservialueiden (A/res) halki. Satama- ja teollisuusalueita ja valtateitä yhdistävän kehäväylän 

tyyppisen yhteysvälin liikenne saattaa painottua raskaaseen liikenteeseen, jolloin haasteeksi syn-

tyy asumiselle aiheutuvien melu-, pöly- ja tärinähaitat sekä viihtyvyyteen ja liikenneturvallisuuteen 

liittyvät tekijät.  
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Rauman kaavoituksen luonnosvaiheen vastineista huolimatta Satakuntaliitto esittää edelleen, että 

asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee mahdollistaa Nikulanväylän toimiminen osana kehäväylää, 

joka yhdistää sataman, teollisuusalueet ja valtatiet 8 ja 12, jolloin raskaan liikenteen tarpeet, liiken-

neturvallisuus ja liikenteen sujuvuuteen ja kaavan vaikutusten arviointiin tulee kiinnittää huomiota. 

Lisäksi Nikulanväylän asemakaavan suunnittelutyössä tulisi arvioida myös välivaiheen (tilanne, 

jossa Kourulantie on yhdistetty Sippolantiehen) vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja liikennemää-

riin ja turvallisuuteen erityisesti Sippolantien osalta.  

Lisäksi Satakunnan liitto esittää Nikulanväylän pohjoispuoleisille suojaviheralueille lisättäväksi 

puuston ja kasvillisuuden käsittelyä ohjaavia määräyksiä, jolloin voidaan varmistua alueen säilymi-

sen suojaavana elementtinä asustusta vastaan.  

Kaavoituksen vastine 

Satakuntaliiton lausunnossaan esiin nostamiin asioihin vastattiin jo luonnosvaiheen vastineessa, 

tähän jo annettuun vastineeseen on vain vähän lisättävää: 

Nikulanväylä on osa kaakkoista kehäväylää, mutta ei osa valtatie-verkostoa, jota pitkin satamalii-

kenne tai muu vastaava raskasliikenne pääsääntöisesti kulkee ja ohjataan. Kaakkoisväylän linjaus 

on YK-tasolla alustava ja tarkentuu OYK- ja asemakaavatasoilla sellaiseksi, ettei se houkuta valta-

teiden väliseen liikenteeseen. Kaakkoisväylän luonne on asuinalueita yhdistävä väylä. 

Sippolantie on suunniteltu kokoojakaduksi, joka kestää ns. välivaiheessa liikennemäärän kasvun. 

Liikennemäärän kasvun voidaan kuitenkin arvioida olevan varsin maltillista, koska läpiajoliikennettä 

ei tulla ohjaamaan kyseiselle reitille ja Uotilasta kaupunginsuuntaan tullaan kulkemaan sujuvinta 

reittiä, joka jatkossakin kulkee pääsääntöisesti Uotilan vanhantien kautta.  

Suojaviheralueeksi merkittyjä alueita kaupunki tulee hoitamaan nimensä mukaisesti suojaviheralu-

eena ja ottamaan huomioon myös alueella olevan liito-oravan kulku yhteyden. 
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viite:  Lausuntopyyntönne 7.9.2018

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN NIKULANVÄYLÄN ASEMAKAAVAN
LUONNOKSESTA

Kaavahanke

Rauman kaupungin Nikulanväylän asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Uotilassa Kallioni-
kulan alueella noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta itään. Suunnittelualue on
aiemmin asemakaavavoittamatonta luonnonympäristöä eikä siellä ole rakennuksia.

Nikulanväylän asemakaavan tavoitteena on Kallionikulan asuinalueen kytkeminen kokooja-
kadun (Nikulanväylä) välityksellä Kourulantiehen. Kaavatyöhön liittyvän liikennesuunnitte-
lun tavoitteena on ollut sujuvan liikennöinnin ja liikenneturvallisuuden huomioiminen. Aja-
tuksena on, että nyt kaavoitettavaa katulinjaa voidaan myöhemmin jatkaa koilliseen aina val-
tatielle 12 asti. Tavoitteena on edelleen linjata katu maisemallisesti kauniisti ja luontoarvot
huomioon ottavalla tavalla.

Kallionikulan asuinalueelta ei ole tehty tonttivarauksia toivotulla tavalla. Nikulanväylän ra-
kentamisen toivotaan lisäävän omalta osaltaan Kallionikulan asuinalueen kiinnostavuutta.

Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus

Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain
210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voi-
massa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kun-
nan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakun-
takaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.

Satakunnan maakuntakaavassa Rauman kaupungin Nikulanväylän asemakaavan suunnittelu-
alue sijoittuu Rauman seudun kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (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 kehittämistar-
peita. Kohdevyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuk-
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sisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskun-
tarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudel-
lisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä
joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnal-
lisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alu-
eidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä koskee myös seuraava kehittämis-
suositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmal-
la seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu Nikulanväylän asemakaavan suunnittelualueen
itäpuolelle tieliikenteen yhteystarvemerkintä, joka ulottuu Rauman keskustan eteläpuolelle si-
joittuvalta teollisuusalueelta aina valtatie 8:n kautta valtatielle 12 asti. Tieliikenteen yhteystar-
vemerkinnällä osoitetaan tieverkon kehittämisen kannalta tärkeät yhteystarpeet. Merkintää
koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava tieliikenteen
yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on tieverkon yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tarkoituksenmukaisim-
mat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.

Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu sekä Rauman eteläiselle kehäväylälle että Uusi-
kaupunki-Rauma-Pori (URPO-rata) yhteysvälille rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä. Rau-
tatieliikenteen yhteystarvemerkinnällä osoitetaan rataverkon kehittämisen kannalta tärkeät yh-
teystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on
turvattava rautatieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteutta-
miseksi on rataverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön
kannalta tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan Satakunnan maakunnallisesti merkittävät
tuulivoimatuotannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty 13.12.2013 Sa-
takunnan maakuntavaltuustossa ja ympäristöministeriö on vahvistanut vaihemaakuntakaavan
3.12.2014. Kaava sai lainvoiman KHO:n päätöksellä 6.5.2016.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on vireillä. Satakunnan vaihemaakuntakaa-
vassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja
aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja vir-
kistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Tavoitteena on, että
kaava etenee toiseen ehdotusvaiheeseen vuoden 2018 syksyn aikana ja hyväksymisvaiheeseen
vuonna 2019.

Yleiskaavoitus

Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty 25.8.2003. Kaavakarttaan on merkitty
Kantanikulantien ja Kourulantien yhdistävä yhdystie / kokoojakatu.

Rauman kaupunki on käynnistänyt koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatimisen. Yleis-
kaava 2030 on edennyt ehdotusvaiheeseen. Yleiskaavan ehdotuksessa Nikulanväylän asema-
kaavan suunnittelualue sijaitsee asuinalueella (A), joka on osin merkitty reservialueeksi ja jo-
ka otetaan käyttöön ensisijaisten alueiden rakentamisen jälkeen. Kaavakarttaan on myös mer-
kitty Nikulanväylä uutena tienä jatkuen pohjoisessa aina valtatielle 12 asti ja etelässä Kodisjo-
entielle.
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Asemakaavoitus

Nikulanväylän asemakaavan suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Kannanotot

Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa:

Maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42§:n mukaan yleis-
kaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toi-
menpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa maa-
kuntakaava ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Nikulanväylän asemakaava on tärkeä osa laajempaa liikenneverkon kokonaisuutta, jossa ta-
voitteena on liittää Huittistentie (VT12), Kourulantie, Kodisjoentie ja Turuntie (VT8) toisiinsa
ydinkaupungin kaakkoispuolella. Nikulanväylän asemakaavan tavoitteena on lisäksi parantaa
Kallionikulan kiinnostavuutta asuinalueena sekä edistää joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen
toimintaedellytyksiä. Nikulanväylän asemakaavan selostuksen mukaan asemakaavan tavoitteet
ovat koko Rauman kaupunkia koskevan Yleiskaavan 2030 ehdotuksen mukaisia.

Satakuntaliitto on Rauman kaupungin Yleiskaavan 2030 ehdotuksesta antamassaan lausunnos-
saan todennut, että Yleiskaavan 2030 ehdotusvaiheen ratkaisu poikkeaa Satakunnan maakun-
takaavasta sekä eteläisen kehäväylän tieliikenteen ja rautatieliikenteen yhteystarvemerkintöjen
osalta. Yleiskaavan 2030 ehdotusvaiheen ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja
tieliikenteen osalta kytkeytymiseen valtatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Oi-
keusvaikutteisena laadittavaa Yleiskaavaa 2030 on edeltänyt strateginen vaihe, Rauman kau-
pungin Yleiskaava Visio 2025, jossa kaavaratkaisua tutkittiin ja perusteltiin poikkeamista
maakuntakaavasta tehdyillä vaihtoehtotarkasteluilla ja kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Satakuntaliitto on esittänyt Rauman kaupungin Yleiskaavasta annetuissa lausunnoissa, että Sa-
takuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun eteläisen ke-
häväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satama- ja teollisuusaluelaajennukselta val-
tatien 8 kautta aina valtatielle 12 asti turvataan maankäytön suunnittelussa vähintään ohjeelli-
sella yhteystarvemerkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen kehäväylän liikenneyhteyksien
toteuttamismahdollisuudet Yleiskaavan 2030 toteuttamista huomattavasti pidemmällä aikavä-
lillä.

Nikulanväylän asemakaavan muutos osana Rauman Yleiskaavan 2030 ehdotuksessa osoitettua
uutta tielinjaa Kodisjoentieltä Huittistentielle (VT12) on merkittävä liikenteellinen ratkaisu
sekä Rauman kaupungin että Rauman seudun liikennejärjestelmän näkökulmasta. Nikulan-
väylän asemakaavan muutos Yleiskaavan 2030 ehdotuksessa osoitetun uuden tielinjan osana
mahdollistaa kaupungin sisäisen nk Kaakkoisväylän rakentumisen Rauman ydinkeskustan
kaakkoispuolelle ja mahdollistaa tulevaisuudessa Rauman eteläpuolelle sijoittuvalle satama- ja
teollisuusalueelle yhteydet Turuntien (VT8) kautta Huittistentielle (VT12) asti.

Yleiskaavan 2030 ehdotuksessa osoitettu uusi tielinja, Kaakkoisväylä, kulkee yleiskaavassa
osoitettujen asumisen reservialueiden (A/res) halki. Satama- ja teollisuusalueita ja valtateitä
yhdistävän kehäväylän tyyppisen yhteysvälin liikenne saattaa painottua raskaaseen liikentee-
seen, jolloin haasteeksi syntyy asumiselle aiheutuvien melu-, pöly- ja tärinähaitat sekä viihty-
vyyteen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät tekijät. Satakuntaliitto esittää, että mikäli Nikulan-
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väylästä tulevaisuudessa on tarkoitus muodostaa rakenteellisesti osa yleiskaavassa osoitettua
uutta tieyhteyttä, Kaakkoisväylää, asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota
asemakaavan vaikutusten arviointiin.

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnolla olevasta Rauman
kaupungin Nikulanväylän asemakaavan luonnoksesta muuta lausuttavaa.

SATAKUNTALIITTO

Päivi Liuska-Kankaanpää   Susanna Roslöf
alueiden käytön johtaja    maakunta-arkkitehti

Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus













RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
2.10.2018

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

101 § Lausunto Nikulanväylän asemakaavaluonnoksesta (AK24-002)

YMPLA 101 § 2.10.2018 RAU/158/10.02.03/2018

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 13.9.2018:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää ympäristö- ja lupalautakunnan lau-
suntoa Nikulanväylän (AK 24-002) asemakaavaluonnoksesta 8.10.2018
mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudes-
saan osoitteessa: www.rauma.fi/nikulanvayla/ .

Kaavan tavoitteena on Uotilan Kallionikulan asuinalueen kytkeminen ko-
koojakadun, Nikulanväylän, välityksellä Kourulantiehen. Ajatuksena on,
että nyt kaavoitettavaa katulinjaa voidaan myöhemmin jatkaa koilliseen
aina valtatielle 12 asti. Kallionikulan asuinalueelta ei ole tehty tonttiva-
rauksia toivotulla tavalla. Nikulanväylän rakentamisen toivotaan lisäävän
omalta osaltaan Kallionikulan asuinalueen kiinnostavuutta. Kaava-alue
on pinta-alaltaan n. 4,6 ha.

Kaava-alue on luonnonympäristöä. Siellä ei ole rakennuksia, eikä tiettä-
västi pilaantunutta maaperää. Alueen metsätyyppejä ovat kanervatyypin
kuiva kangas ja mustikkatyypin kuiva kangas. Tielinjaus kulkee myös
pienialaisen heinäpellon yli. Suunnitellun Nikulanväylän ja Kantanikulan-
tien risteyksen molemmin puolin on savikkoalue, muilta osin kaava-alue
on moreeni- tai kallioaluetta.

Kaavaselostuksessa mainitaan virheellisesti alueen hulevesien päätyvän
Iso-ojan kautta Äyhönjärveen. Valuma-alueen vedet kiertävät Äyhönjär-
ven ja päätyvät Raumanjokeen.

Edustavimmat kalliomuodostumat, jotka luontoselvityksen mukaan täyttä-
vät myös metsälain (10 §) erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit, on
katulinjauksella kierretty. Liito-oravaselvityksen suosituksen mukaisesti
on idän puoleiselle EV-alueelle merkitty luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erittäin tärkeä alue, ekologinen käytävä, jolla tulee säilyttää liito-
oravan tarvitsemia kulkuyhteyksiä varten puustoinen kaista.

Ympäristönsuojeluyksikön osalta asemakaavaluonnoksesta ei ole huo-
mautettavaa.

Rakennustarkastaja Timo Heinilä 23.9.2018

Rakennusvalvonnalla ei ole asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 17.9.2018:

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

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.



Lähettäjä: Strander Soile
Lähetetty: keskiviikko 10. lokakuuta 2018 9:41
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Helin Auli
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Nikulanväylän asemakaava (AK 24-002)

Hei,

Sivistystoimialalla ei ole asemakaavaan muuta lausuttavaa kuin se, että  tien toteuttamisvaiheessa pitää varautua ratkaisuun, joka takaa turvallisen ja joustavan
liikkumisen Nikulasta Kourujärven suuntaan kaava-alueen ulkopuolella.

Riittääkö tämä teille näin vai haluatteko saman sisältöisen lausunnon vielä sivistysvaliokunnan kautta?

Soile Strander
Toimialajohtaja
Director, Education and Culture

044 793 3070
soile.strander@rauma.fi

RAUM AN KAUPUNKI
Sivistystoimiala
Kanalinranta 3, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Kuusikari Sanna
Lähetetty: perjantai 7. syyskuuta 2018 13.04
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; kirjaamo@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>;
matti.lehtonen@voimatel.fi; Peltonen Risto <Risto.Peltonen@rauma.fi>; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Sote
<Kirjaamo.Sote@rauma.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Nikulanväylän asemakaava (AK 24-002)

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Nikulanväylän (AK 24-002) asemakaavan luonnosvaiheesta. Pyydämme lausuntoja saapuvaksi 8.10.2018
mennessä.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.rauma.fi/nikulanvayla/  . Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta,
pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,

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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RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen valiokunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
13.11.2018

Sivu 1(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

238 § Lausuntopyyntö Nikulanväylän asemakaavan luonnosvaiheesta (AK 24-002)

TEKVA 238 § 13.11.2018 RAU/158/10.02.03/2018

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 17.9.2018:

Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen valiokunnan
lausuntoa Nikulanväylän asemakaavan luonnosvaiheesta.

Kaavoitustyön tavoitteena on Kallionikulan asuinalueen kytkeminen ko-
koojakadun (Nikulanväylä) välityksellä Kourulantiehen, virkistys- ja luon-
toarvot huomioivalla tavalla.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa: www.rauma.fi/nikulanvayla/

Kiinteistö- ja mittaustoimi

Rauman kaupunki on hankkinut kaavoitustyön kohteena olevan maa-
alueen omistukseensa 28.6.2018 tehdyllä kaupalla. Määräala ostettiin
kaavoitustyön tavoitteesta ilmenevää tarvetta varten.

Aluepalvelut

Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 7.11.2018:

Aluepalvelut on ollut mukana Nikulanväylän suunnittelussa alueen ra-
kennettavuusselvityksistä (2010) lähtien. Asemakaavaluonnos perustuu
aluepalveluiden teettämään Nikulanväylän yleissuunnitelmaan.

Nikulanväylä on osa Rauman Yleiskaava 2030 esitettyä väylälinjausta eli
Kaakkoisväylää, joka yhdistää Vt12 - Kourulantien ja Kodisjoentien.

Nikulanväylän linjauksessa on huomioitu liikenteelliset seikat kuten liitty-
minen olemassa olevaan katuverkostoon sekä kevyen liikenteen yhteys-
tarve Kallionikulasta Kourujärven suuntaan.

Ehdotus: Tekninen valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-
lä mainitut asiat.

Toimialajohtaja Tomi Suvanto 8.11.2018:

Ehdotus: Valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut
asiat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojen antaja:
kaupungingeodeetti Timo Laitinen
puh. 02 834 4760
timo.laitinen@rauma.fi

ja

suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja
puh. 044-567 9243



Lähettäjä: Syngelmä Sari
Lähetetty: torstai 4. lokakuuta 2018 13:34
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Nikulanväylän asemakaava (AK 24-002)

Hei!

Terveysvalvonta ei lausu Nikulanväylän (AK 24-002) asemakaavan luonnosvaiheesta.

Ystävällisesti,
Sari Syngelmä

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

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Kuusikari Sanna
Lähetetty: 7. syyskuuta 2018 13:04
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; kirjaamo@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>;
matti.lehtonen@voimatel.fi; Peltonen Risto <Risto.Peltonen@rauma.fi>; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Sote
<Kirjaamo.Sote@rauma.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Nikulanväylän asemakaava (AK 24-002)

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Nikulanväylän (AK 24-002) asemakaavan luonnosvaiheesta. Pyydämme lausuntoja saapuvaksi 8.10.2018
mennessä.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.rauma.fi/nikulanvayla/  . Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta,
pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,

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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Lähettäjä: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: keskiviikko 26. syyskuuta 2018 8:47
Vastaanottaja: Kuusikari Sanna
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Nikulanväylän asemakaava (AK 24-002)

Hei,

Rauman Energialla ei ole lausuttavaa kaavasta AK 24-002.
Terveisin,

---------------------------------------------
Jali Syyrakki
suunnittelupäällikkö, sähköverkon yleissuunnittelu
Rauman Energia Sähköverkko Oy
Kairakatu 4
26100 Rauma
puh.  (02) 8377 8773
jali.syyrakki@raumanenergia.fi
www.raumanenergia.fi

Lähettäjä: Kuusikari Sanna [mailto:Sanna.Kuusikari@rauma.fi]
Lähetetty: 7. syyskuuta 2018 13:04
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; kirjaamo@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>;
matti.lehtonen@voimatel.fi; Peltonen Risto <Risto.Peltonen@rauma.fi>; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Sote
<Kirjaamo.Sote@rauma.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Nikulanväylän asemakaava (AK 24-002)

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Nikulanväylän (AK 24-002) asemakaavan luonnosvaiheesta. Pyydämme lausuntoja saapuvaksi 8.10.2018
mennessä.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.rauma.fi/nikulanvayla/  . Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta,
pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,

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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Lähettäjä: Lehtonen Matti - Voimatel Oy <Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
Lähetetty: perjantai 7. syyskuuta 2018 13:38
Vastaanottaja: Kuusikari Sanna
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Nikulanväylän asemakaava (AK 24-002)

Hei,
Dna Oyj:llä ei ole lausuttavaa Nikulanväylän asemakaavan luonnosvaiheesta.

Terv.
psta. Matti Lehtonen/Voimatel oy

Lähettäjä: Kuusikari Sanna <Sanna.Kuusikari@rauma.fi>
Lähetetty: 7. syyskuuta 2018 13:04
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; kirjaamo@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>; Lehtonen Matti -
Voimatel Oy <Matti.Lehtonen@voimatel.fi>; Peltonen Risto <Risto.Peltonen@rauma.fi>; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Sote
<Kirjaamo.Sote@rauma.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Nikulanväylän asemakaava (AK 24-002)

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Nikulanväylän (AK 24-002) asemakaavan luonnosvaiheesta. Pyydämme lausuntoja saapuvaksi 8.10.2018
mennessä.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.rauma.fi/nikulanvayla/  . Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta,
pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,

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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[Sivu #]

Mäkinen Jouni

Lähettäjä: Riipinen Ulla (ELY) <ulla.riipinen@ely-keskus.fi>
Lähetetty: perjantai 24. toukokuuta 2019 11:03
Vastaanottaja: Kaavoitus; Mäkinen Jouni
Kopio: Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto 

Leena); Järvinen Raimo (ELY)
Aihe: Ei lausuttavaa kaavaehdotuksesta, Nikulanväylän asemakaava, AK 24-002, Rauma

Hei, 
 
VIITE: Lausuntopyyntönne 18.3.2019 
 
Rauman kaupungin lausuntopyyntöön viitaten Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, ettei sillä toimialansa osalta ole 
aihetta lausunnon antamiseen (VARELY/1485/2018).  
 
ystävällisin terveisin,  
 
Ulla Riipinen 
Ylitarkastaja 
ulla.riipinen@ely-keskus.fi  
029 502 3052 
Alueidenkäytön yksikkö 
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU 
Postiosoite: PL 236, 20101 TURKU 
 
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää 
luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa 
ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.   
 
Detta meddelande är endast avsett för den person eller sammanslutning som meddelandet hör till. Meddelandet 
kan innehålla konfidentiell information. Du har inte rätt att läsa meddelandet om det har skickats till dig av misstag. 
Meddela avsändaren och radera meddelandet från din brevlåda i detta fall. 
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