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1 Johdanto 

Raumalla on käynnissä yleiskaavatyön strategiavaihe, jota Eriksson Arkkitehdit toteuttaa Rauman 

kaupungin toimeksiannosta. Yleiskaavatyön strategiavaiheen aikana on noussut esille ilmasto-

asioiden kytkeminen osaksi yleiskaavasuunnittelua, jolloin ilmastoasiat voitaisiin huomioida kiinteä-

nä osana laajempaa maankäytön suunnittelua. Tämän toimeksiannon tavoitteena onkin yhdistää 

ilmastonäkökulma Rauman yleiskaavatyön strategiavaiheeseen siten, että itse yleiskaavatyössä 

voitaisiin ennakoivasti ja tehokkaasti huomioida ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 

liittyvät toimenpiteet.  

Selvitys on toteutettu tarkastelemalla eri rakennemallivaihtoehtojen ilmastovaikutusta. Tarkastelta-

vat rakennemallit, joiden kartat on esitetty liitteessä 1, ovat seuraavat: 

• ”Keskusta ja lähialueet” 

• ”Keskustasta merelle” 

• ”Rannat ja reitit” 

Rakennemallien ilmastovaikutusten arviointi on tehty pääosin kvalitatiivisesti pyrkien vertailemaan 

eri vaihtoehtoja toisiinsa nähden. Kvalitatiivista tarkastelua on täydennetty suuntaa-antavilla kvanti-

tatiivisilla laskelmilla, joilla on pyritty konkretisoimaan eri rakennemallien erojen suuruutta. Kvanti-

tatiivisien laskelmien tehtävänä on ollut rakennemallien erojen esiin tuominen eikä sinänsä abso-

luuttisten lukuarvojen määrittäminen.  

Tarkastelu on kohdistunut liikenteen ja rakennusten hiilijalanjälkeen, infrastruktuurien rakentami-

seen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nämä edellä mainitut asiakokonaisuudet ovat sellaisia, 

joihin yleiskaavasuunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti. Liikenteen 

osalta tarkastelu on kohdistunut arkiliikkumiseen, johon kaavasuunnittelulla voidaan eniten vaikut-

taa. Rakennusten hiilijalanjäljen osalta tarkastelu on puolestaan kohdistunut rakennusten lämmi-

tysenergiaan, jossa keskeisenä asiana kaukolämmön saatavuus, mihin yleiskaavasuunnittelussa 

voidaan vaikuttaa. 

Huomautuksena todettakoon, että tässä raportissa tehdyt arviot on tehty pelkästään ilmastonäkö-

kulmasta eikä esitettyjen rakennemallien muita ominaisuuksia ole tässä yhteydessä tarkasteltu. 

2 Ilmastoasioiden huomioiminen kaavoituksessa 

2.1 Yleistä 

Hyvä maankäytönsuunnittelu, muiden sille asetettujen tavoitteiden lisäksi, voi luoda hyvät edellytyk-

set vähähiiliselle rakentamiselle, asumiselle, liikkumiselle ja energiaratkaisuille. Ilmastonäkökulmasta 

tarkasteltuna yleiskaavasuunnittelulla voidaan vaikuttaa erityisesti asuntojen, työpaikkojen ja palve-

lujen sijaintiin, jolla on selkeä yhteys tarvittaviin liikennesuoritteisiin ja kulkutapajakaumaan. Nämä 
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puolestaan vaikuttavat liikenteessä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrään. Samoin yleiskaa-

vasuunnittelussa määritetään pitkälti, kannattaako jollekin alueelle rakentaa kaukolämpöverkko vai 

perustuuko rakennusten lämmitys erillisratkaisuihin. Esimerkiksi Rauman tapauksessa yli 90 % kau-

kolämmöstä on bioenergiaa, mikä on ilmastonäkökulmasta hyvä lähtökohta uusien alueiden lämmön 

tarpeen kattamiseksi. Samoin yleiskaavasuunnittelussa voidaan huomioida ilmastonmuutokseen 

sopeutumisen näkökulma, esimerkiksi välttämällä rakentamista alueille, joilla on vaara joko vesistö- 

tai rankkasadetulvalle. Muun muassa edellä mainittujen asioiden vuoksi ilmastonäkökulman yhdis-

täminen osaksi yleiskaavasuunnittelua on järkevää. 

2.2 Liikenteen hiilijalanjälki 

Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa arkiliikkumiseen, joka kattaa työ-, koulu-, opiskelu sekä 

ostos- ja asiointimatkat sekä vapaa-ajan matkat harrasteiden pariin. Nämä kattavat karkeasti puolet 

henkilöliikenteen matkasuoritteista (ks. kuva 2.1).  

 

Kuva 2.1 Henkilöliikenteen matkasuoritteiden jakauma matkan tarkoituksen mukaan (lähde: HLT 

2004–2005).  

Liikkumistarpeeseen vaikuttaa erityisesti se, miten kaukana alueet sijaitsevat palveluista sekä kou-

luista, opiskelu- ja työpaikoista. Mikäli nämä sijaitsevat riittävän lähellä, matkustettujen kilometrien 

pienenemisen lisäksi myös kulkutapa muuttuu eli henkilöauton sijasta käytetään enemmän polku-

pyöriä ja kävellään. Rauman tyyppisessä kaupunkimaisessa rakenteessa keskeiset palvelut sijaitsevat 

pääosin keskustan läheisyydessä muutaman kilometrin säteellä. Tämän perusteella esimerkiksi 

rakennemallikartoissa esitetty ympyrä, jonka kehä ulottuu 5 km päähän torista, voisi muodostaa 

ns. ”urban growth boundaryn”, jonka sisäpuolelle uusien alueiden rakentaminen kohdistuisi. 

Erityisen oleellisia asioita liikkumisen suhteen ovat päivittäin käytetyt palvelut, kuten koulu-, opiske-

lu- ja työmatkat. Esimerkiksi koulumatkojen osalta laki vaatii järjestämään koulukuljetuksen, mikäli 

koulumatka on pidempi kuin 5 km. Tarveharkintaisesti joissakin kunnissa tuetaan pienempien koulu-

laisten matkoja välimatkalla 3-5 km tai vaarallisilla reiteillä. Mikäli tätä ei ole kunnan puolesta tarjolla, 

on todennäköistä, että merkittävä osa pitkän koulumatkan omaavista nuorimmista lapsista kuljete-

taan kouluun henkilöautoilla.  
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Kaupungin sisäisen työmatkaliikenteen lisäksi on huomioitava myös työmatkapendelöinti kaupungin 

ulkopuolelle. Rauman tapauksessa pendelöintiä tapahtuu Eurajoen suuntaan Olkiluodon ydinvoima-

laitoksille. Olkiluodon uusien voimalaitosten (OL3:n ja OL4) rakennustöiden arvioidaan työllistävän 

3000–4000 ihmistä vuoteen 2020 asti. Rakennustöiden valmistumisen jälkeen neljän käynnissä 

olevan reaktorin käyttöhenkilökunnan määrä on noin 1800 ihmistä, joista 2/3 arvioidaan asuvan 

Raumalla.1 

Suurissa kaupungeissa asuinalueiden väkiluvulla ja tiiveydellä on vaikutusta joukkoliikenteen synty-

miseen. Yleisenä havaintona voidaan esittää, että joukkoliikenne edellyttää noin 20 asukasta/ha, 

jotta se voidaan toteuttaa järkevästi.2 Toisaalta mikäli asukastiheys on alhaisempi, lisääntyy toden-

näköisyys sille, että taloudessa on kaksi autoa. Rauman kokoisessa kaupungissa henkilöautosuorit-

teet ovat liikenteen hiilijalanjäljen kannalta oleellinen asia. Tämän vuoksi ensisijainen huomio kan-

nattaa keskittää rakennemalleissa henkilöautosuoritteiden vertailuun – erityisesti arkiliikkumiseen, 

johon yleiskaavasuunnittelulla voidaan vaikuttaa. 

Eri rakennemallien liikenteen hiilijalanjälkeä voidaan arvioida karkeasti vyöhykemallin perusteella, 

jossa eri alueet jaotellaan sijaintinsa perusteella omiin vyöhykkeisiin jalankulun, joukkoliikenteen ja 

autoilun perusteella. Kattavinta vyöhykemallitutkimusta on tehty pääkaupunkiseudulla, jossa on 

Urban Zone hankkeen puitteissa laskettu eri vyöhykkeiden liikenteen arkiliikkumisen hiilidioksidi-

päästöjä (ks. kuva 2.2).  

Edellä mainitun selvityksen tulokset eivät ole suoraan siirrettävissä Raumalle. Selvityksen perusteella 

voidaan kuitenkin kvalitatiivisesti arvioida, että autovyöhykkeellä (jossa ei ole toimivaa joukkoliiken-

nettä) liikenteen hiilidioksidipäästöt voivat olla jopa kaksinkertaiset jalankulkuvyöhykkeeseen verrat-

tuna.  Tähän väliin asettuu joukkoliikennevyöhyke, jonka palvelutasosta riippuu liikenteen hiilidioksi-

dipäästöjen määrä.  

                                                           

 

1
 Lähde: Outi Virola, kaavoitusarkkitehti, Rauman kaupunki, sähköpostiviesti 24.11.2010. 

2
 Tutkija Mika Ristimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tutkija Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin 

Sanomat 13.3.2007 
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Kuva 2.2. Eri vyöhykkeiden arkiliikkumisen hiilidioksidipäästöt pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa 

(Lähde: Urban Zone – yhdyskuntarakenteen vyöhykeanalyysi, Kalenoja, Ristimäki; Tiitu 5/2010). 

Yksi näkökulma pitempien matkojen osalta on henkilöjunaliikenteen uudelleen käynnistäminen 

Raumalla. Kaavoituksen näkökulmasta tärkeintä on, että nyt tehtävässä yleiskaavasuunnittelussa 

mahdollistetaan tulevaisuudessa henkilöjunaliikenteen käynnistyminen, mikäli siihen on muutoin 

olemassa edellytykset. 

2.3 Rakennusten hiilijalanjälki 

Rakennusten energiankulutus aiheuttaa nykyisin noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupääs-

töistä (ks. kuva 2.3.). Tämän vuoksi rakennusten energiankulutukseen ja lämmitystapavalintoihin 

kannattaa kohdistaa huomioita myös yleiskaavasuunnittelussa kannustaen energiatehokkaaseen 

rakentamiseen ja mahdollistaen hiiliniukkojen lämmitystapavalintojen käyttöönoton. Energiateho-

kasta rakentamista voidaan periaatteessa kannustaa esimerkiksi mahdollistamalla korotettu raken-

nusoikeus passiivitaloille. 
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Kuva 2.3. Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen sektoreittain (lähde: Rakennetun ympäristön 

energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt, Sitran julkaisuja 39, 2010). 

Uusien rakennusten energiankulutusta säädellään kiristyvillä rakennusmääräyksillä riippumatta 

niiden sijainnista. Myös eri rakennustyyppien (omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostalo) väliset erot energi-

an ominaiskulutuksessa ovat varsin pieniä. Merkittävin hiilijalanjälkeen vaikuttava seikka on raken-

nusten lämmitystapavalinta. Käytännössä vaihtoehtoisia lämmitystapoja ovat kaukolämpö, sähköön 

perustuvat lämmitysratkaisut (erilaiset lämpöpumppuratkaisut tai yhä harvemmin suora sähköläm-

mitys) tai bioenergiaan perustuvat ratkaisut. Raumalla kaukolämpö on yli 90 % bioenergiaa eli sen 

käyttö on ilmastonäkökulmasta suotavaa. 

Kaavoituksella ratkaistaan pitkälti, onko jollekin alueelle mahdollista rakentaa kaukolämpöverkko 

kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Tähän vaikuttaa a) miten kaukana alue on nykyisestä kauko-

lämpöverkosta, b) kuinka paljon alueella on lämmön kulutusta eli onko alue riittävän iso ja c) miten 

tiiviisti kulutuskohteet sijaitseva eli miten laaja verkosto tarvitaan.  

Rakennusten energiankulutukseen on pieni vaikutus myös mikroilmastolla sekä rakennusten suunta-

uksella. Etelään suunnatut rakennukset pystyvät hyödyntämään paremmin aurinkoenergiaa niin 

aktiivisesti kuin passiivisestikin. Mikäli rakennukset ovat alttiina tuulelle, kuten rannikolla ja avonai-

silla alueilla, lisää se rakennusten lämpöhäviöitä. Nämä asiat liittyvät pääosin yksityiskohtaisempaan 

alueiden suunnitteluun, mutta jo yleiskaavavaiheessa nämä asiat voidaan huomioida. 

2.4 Infrastruktuurien rakentaminen 

Uudet alueet vaativat myös infrastruktuurien rakentamista, joka aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä 

niin rakentamisessa kuin materiaalin valmistuksessa ja kuljetuksessa rakennuspaikalle. Rakennetta-

via infrastruktuureja ovat muun muassa tiet, vesijohto-, sähkö- ja kaukolämpöverkot. Mitä kauem-

pana uudet asuinalueet sijaitsevat nykyisistä verkoista ja mitä harvemmin alueet rakennetaan, sitä 

suurempi on infrastruktuurien rakentamisen hiilijalanjälki. Tämän vuoksi hiilijalanjäljen näkökulmas-

ta tiivis ja täydentävä rakentaminen ovat kaikkein suotuisimpia vaihtoehtoja (ks. kuva 2.4).  
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Kuva 2.4. Vaihtoehtoisten kehitysurien yhdyskuntarakenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 

vuonna 2050 verrattuna perusuraan. “Tuotanto” tarkoittaa rakennetun ympäristön (rakennusten ja 

perusrakenteen) tuottamista alkaen rakennusmateriaalien tuotannosta päättyen rakennustyömaalla 

tapahtuvaan varsinaiseen rakentamiseen. “Käyttö” tarkoittaa vastaavasti kaikkien rakenteiden 

käyttämistä eli lämmitystä, jäähdytystä, valaistusta ja muuta sähkön käyttöä hoitoja korjaustoimi-

neen. “Liikenne” tarkoittaa kaikkea kaupunkiseuduilta alkavaa ja sinne päättyvää henkilöliikennettä 

(lähde: Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt, Sitran julkaisuja 39, 

2010). 

 

2.5 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään seuraavina vuosikymmeninä niin globaalissa 

ilmastojärjestelmässä kuin Suomen ilmastossa. Viimeisimmät kansalliset ja kansainväliset tutkimus-

tulokset (mm. FINADAPT, IPCC, ISTO) vahvistavat näkemyksen siitä, että riippumatta siitä, kuinka 

paljon päästöt kasvavat tai vähenevät tulevina vuosina, yhteiskunnat joutuvat joka tapauksessa 

sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon tulevina vuosikymmeninä3.  

Kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikuttaa suhteellisesti voimakkaimmin lämpötilaan sekä muihin 

vahvasti lämpötilasta riippuviin asioihin (esim. jää- ja lumiolot). Useiden muiden suureiden tapauk-

                                                           

 

3
 Katso esim. Carter, T.R. 2007 (ed.). Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: FINADAPT (Suomen Ympäristö1/2007) ja 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report WMO, Geneva. 2007) tai ISTO (Kansallinen 

ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelma) tutkimusohjelman hankkeiden viimeisimmät tulokset. 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/ilmastopolitiikka/sopeutumistutkimusohjelma.html 
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sessa kasvihuoneilmiön voimistumisen vaikutus tullee vielä lähivuosikymmeninä olemaan melko 

pieni ilmaston luonnolliseen vaihteluun verrattuna.4 Rauman tapauksessa on myös syytä kiinnittää 

kasvavaa huomiota meren pinnan muutoksiin ilmastonmuutoksen edetessä, siitä huolimatta että 

maanpinnan kohoaminen vielä tällä hetkellä kumoaa merenpinnan nousun. Liitteessä 2 on kuvattu 

tarkemmin mahdollisia odotettavissa olevia muutoksia ilmastoskenaarioiden perusteella.5 

Sopeutuminen voi tapahtua monilla eri tavoilla ja sen toteuttaminen voi edellyttää mm. teknologisia 

muutoksia, muutoksia suunnittelu- ja käyttämismalleissa tai erinäisiä politiikkatoimenpiteitä.  Esi-

merkiksi vesihuoltoon (talousvesi, jätevesi, hulevesi) liittyvät käytännön sopeutumistoimet voivat 

tarkoittaa rakenteiden parantamista, kahdentamista, hajauttamista, varatoimintojen kehittämistä, 

parempaa valvontaa ja suojauksia, osaamisen parantamista, ulkoisen tiedottamisen kehittämistä tai 

huollon tehostamista. Tähän mennessä kerätyt kokemukset osoittavat että ennakoivat toimenpiteet 

sekä maankäytön suunnittelun integroiminen sopeutumisratkaisujen etsintään, voi niin vesihuollon 

kuin muidenkin sektoreiden osalta tarjota kestävämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja ilmas-

tonmuutoksen sopeutumiseen kunnissa. 

3 Rakennemallit ilmastonäkökulmasta  

3.1 ”Keskusta ja lähialueet” -rakennemalli 

Liikenteen hiilijalanjälki 

Tässä rakennemallissa ensimmäisessä vaiheessa toteuttavat asuntoalueet ovat vielä osin kohtuulli-

sen lähellä palveluita, mutta varsinkin tavoitevuoden 2040 alueet poistuvat yhä kauemmas palveluis-

ta. Tämä lisää yhdyskuntarakenteen hajautumista ja henkilöautosuoritteita. Useat pääliikennevir-

roista sivussa sijaitsevat pienet alueet eivät välttämättä luo pohjaa kannattavalle joukkoliikenteelle 

paikallisesti eivätkä pääasialliselle pendelöintireitille Eurajoen suuntaan. Kaikki alueet kuitenkin 

laskennallisesti ylittävät juuri joukkoliikenteen arvioidun kannattavuusrajan eli 20 asukasta hehtaaril-

la. 

Vuoden 2025 suunnitellut alueet sijoittavat noin 2800 ihmistä 1-2 kilometrin päähän Eurajoelle 

vievästä valtatiestä. Heistä yli tuhat sijoittuu keskustan eteläpuolelle, josta pendelöintimatka Eurajo-

en suuntaan on keskustaan verrattuna 3-5 km pidempi. Loput yli tuhat asukasta vuoden 2025 suun-

nitelmassa ja ainakin noin 9000 asukasta vuoden 2040 suunnitelmasta sijaitsevat yli 2 km valtatiestä, 

jolloin työmatkaliikenne kuormittaa yhdysteitä ja kokoomakatuja. Erityisesti pohjoisen alueen yhdys-

tielle tämä rakennemalli toisi yli 6000 ihmisen liikenteen vuoteen 2040 mennessä. 

                                                           

 

4
 Esim. tarkasteltaessa aikajännettä n. 2020–2030 voidaan todeta, että ilmaston luontainen vaihtelu on keskeinen muutos-

tekijä, jonka taustalla on vaikea osoittaa muutosten suoraa yhteyttä nousseisiin kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin ilmake-

hässä. 
5
 Tässä selvityksessä tehty analyysi perustuu karttamateriaaliin joka on saatu käyttöön Rauman kaupungilta. Suomen 

rannikolla käynnissä olevat laserkeilausmittaukset eivät vielä vuonna 2010 ole kattaneet Rauman aluetta, 
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Kevyen liikenteen kannalta kiinnostavia ovat uusien alueiden sijainti suhteessa palveluihin ja työ-

paikka-alueisiin. Rakennemalli ei tue 2040 suunniteltujen uusien alueiden tai Salinkedonlahden 

rannan asuinalueiden asiointimatkojen tai työmatkojen tekemistä pyöräillen tai kävellen hyötyliikun-

tana. Eteläpuolen vuoden 2025 suunnittelussa olevat alueet ovat lähempänä palveluita ja keskustaa. 

Alakoulujen sijainnin kannalta haasteellisimpia ovat niin ikään Salinkedonlahden rannalle suunnitel-

lut alueet, joilta lasten koulumatka ylittää jo todennäköisesti 3 km ja aiheuttaa siten autoliikennettä.  

Tarkasteltaessa tämän rakennemallin hiilidioksidipäästöjä, voidaan arvioida, että valtaosa rakenne-

mallin uusista alueista asettuu jo vuoden 2025 suunnitelmassa joko autovyöhykkeelle tai välttävälle 

joukkoliikennevyöhykkeelle. Urban Zone tutkimuksen perusteella tehdyn hyvin karkean arvion 

perusteella tässä rakennemallissa uusien alueiden liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat 50–75 % suu-

remmat kuin siinä tapauksessa, että uudet alueet olisivat keskustan jalankulkuvyöhykkeellä.  

Jos oletetaan, että Rauman jalankulkuvyöhykkeen päästöt vastaisivat pääkaupunkiseudun jalankul-

kuvyöhykettä (1210 gCO2/arkivrk) ja että uusilla alueilla olisi vuoden 2025 suunnitelmissa 4000 uutta 

asukasta, olisi tässä rakennemallissa uusien alueiden arkiliikenteen hiilidioksidipäästöt noin 1800–

2100 tnCO2/v. Tämän lisäksi liikenteen hiilidioksidipäästöihin pitää lisätä vapaa-ajan matkojen (sis. 

mökkimatkat, vierailut ja muun vapaa-ajan matkat), mutta näiden määrään rakennemalleilla ei ole 

oleellista merkitystä.  

Rakennusten hiilijalanjälki 

Rakennusten energiankulutuksen hiilijalanjäljen kannalta oleellista on Rauman tapauksessa uusien 

alueiden sijainti kaukolämpöverkostoon nähden. Lukuun ottamatta Äyhönjärven lähelle suunniteltua 

aluetta ja satamaa kohti suuntautuvaa palveluiden ja asumisen aluetta kaikki muut uudet alueet 

sijaitsevat yli kilometrin päässä nykyisestä kaukolämpöverkosta. Rauman Energian tekemän alusta-

van arvioin perusteella tässä rakennemallissa vuoden 2025 asuinalueista kolme viidestä on sellaisia, 

että kaukolämpö voisi olla mahdollinen, jos alueen tiiveys ja rakennuskanta ovat ylipäätään suotuisia 

kaukolämmön kannalta. Kaksi uusista alueista on sellaisia, että kaukolämpö on epätodennäköinen 

vaihtoehto (ks. liitteen 1 kartta).   

Mikäli oletetaan edellisen arvion perusteella, että vuoden 2025 uusista alueista 20–40 % olisi kauko-

lämmön piirissä ja loppujen lämmitys perustuisi erilaisiin lämpöpumppuihin, voidaan karkeasti 

arvioida uuden rakennuskannan hiilidioksidipäästöt. Sähkölle laskelmissa voidaan käyttää keskimää-

räistä valtakunnan ominaispäästöä (n. 240 gCO2/kWh) ja lämpöpumppujen lämpökertoimelle kes-

kimääräistä arvoa 2,56. Tällöin sähköön perustuvien lämmitysjärjestelmien ominaispäästö on hieman 

alle 100 gCO2/kWh. Vastaavasti kaukolämmön ominaispäästö Raumalla on noin 30 gCO2/kWh7. 

Lämmitysenergian tarve asukasta kohti vuodessa on noin 2,58 MWh/v, kun asumisväljyyden odote-

taan kasvavan maltillisesti (hieman yli 40 m2/asukas) ja uusien matalaenergiarakennusten lämmön 

ominaiskulutuksen saavuttavan arvon 60 kWh/m2,v. Mikäli vuoteen 2025 mennessä uusien alueiden 

asukasmäärä on 4000 ihmistä, on näiden alueiden tarvitseman lämmitysenergian hiilijalanjälki tässä 

                                                           

 

6
 Arvioissa oletettu, että valtaosa lämpöpumpuista on maalämpöpumppuja, mutta osa on ilmalämpöpumppuja ja poistoil-

malämpöpumppuja. Arvioinnissa on huomioitu, ettei ilmalämpöpumppua voida hyödyntää lämpimän käyttöveden tuotta-

miseen. 
7
 Vuoden 2009 vuosikertomuksesta polttoainejakauman perusteella laskettuna 31 gCO2/kWh. 

8
 Sisältää sekä tilan lämmityksen että lämpimän käyttöveden. 
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rakennemallissa edellä mainituilla oletuksilla 700–800 tnCO2/v. Tämän lisäksi rakennusten hiilijalan-

jälkeen pitää lisätä rakennusten sähkönkulutus, johon rakennemalleilla ei ole vaikutusta.   

Infrastruktuurien rakentaminen 

Infrastruktuurin rakentamisen kannalta skenaarioissa on tiettyjä eroja sen suhteen kuinka paljon 

nykyinen infrastruktuuri kykenee kattamaan vesihuoltoon, lämmitykseen sekä liikkumiseen liittyvät 

uudet tarpeet. Mikäli halutaan hyödyntää biopohjaisen kaukolämmön hyviä ilmasto-ominaisuuksia, 

tässä rakennemallissa syntyy tarvetta tarkastella kaukolämpöverkon laajentamista pohjoisen Salin-

kedonlahden suuntaan; erityisesti, mikäli myös 2040 pohjoisimpien reservialueiden rakentaminen 

realisoituisi. 

Etelässä Kourulan (ja erityisesti Tarvolan, mahdollisena vuoden 2040 reservialueena) alueen hyödyn-

täminen sen sijaan tulisi edellyttämään merkittävämpiä laajennustöitä sekä kaukolämpö- että vesi-

huoltoinfrastruktuuriin liittyen.9 Tarvolan alueen realisoiminen tulisi myös edellyttämään investoin-

teja tiestöön uuden yhdystien ja kokoojakatujen muodossa. Muilta osin rakennemalli tähtää 

keskustan lähialueiden hyödyntämiseen, mikä mahdollistaa jo olemassa olevan kaukolämpö ja 

vesihuoltoverkon tehokkaan hyödyntämisen.  

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

”Keskusta ja lähialueet” - rakennemallissa on syytä kiinnittää huomiota mm. pohjoisen Salinkedon-

lahden alueen kehittämisessä merenpinnan nousun mahdollisesti aiheuttamiin tulviin. Hankkeen 

käyttöön saaman karttamateriaalin perusteella merenpinnan 1-1.5 metrin nousu saattaa veden 

alaan monia alueita alueella, joka on tunnistettu rakennemallissa kehitettäväksi asuinalueeksi 

(16.1.2007 mitattu huippulukema meren pinnan noususta: +123 cm10). Luonnollisesti myös muita 

rannan alueita kehitettäessä on otettava huomioon meren pinnan muutokset (maan pinnan kohoa-

mista nopeammin) sekä mahdolliset myrskyjen ja tuulisuuden muutokset ja näiden vaikutukset 

tarvittavaan aaltoiluvaraan erityyppisillä rannikkoalueilla. Vielä tällä hetkellä ilmastotukijat eivät 

kykene selkeästi ottamaan kantaa siihen tulevatko myrskyt lisääntymään ja miten tuulisuus tulee 

muuttumaan 2000-luvulla Suomen alueella (ks. liite 2) 

Meritulvien ja/tai rankkasadetulvien osalta vesihuollon edustajilta sekä kaupunkisuunnittelun asian-

tuntijoilta kerätyn tiedon perusteella11, viimeisen viiden vuoden aikana on esiintynyt vain yksittäisiä 

tulvavahinkoja. Suurimmat vaikutukset ovat syntyneet meri- ja rankkasadetulvan yhdistelmästä, 

kuten esim. 9.1.2005 Tukkilahdenkadun etelänpuolen tonttien tulviminen. Kokonaisuutena merkit-

täviä vahinkoja ei kyseisten tulvien yhteydessä ainakaan viimeisen viiden vuoden aikana ole syntynyt. 

Liitteessä 3 on esitetty Rauman kolme keskeistä tulva-aukkoa merkittävän meritulvan tapahtuessa, 

eli Kappelinsalmi, Kanaali sekä Raakavesikanan aukko. Rakennemalli jättää useita alueita tarkemman 

                                                           

 

9
 Esim. Kourulan ja Tarvolan alueilla on tunnistettu Rauman kaupungin vesihuollon tuoreessa kehittämissuunnitelmassa 

(RAUMAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E23455) kehitystarpeita (erityisesti viemäriverkoston 

laajennukseen liittyen). Samoin, Kortelan alueelle on suunniteltu viemäriverkoston laajennustöitä, jota tämä rakennemalli 

on esittänyt kehitettäväksi asuinalueeksi. 
10

 Tällöin vesi tulvi yli kanaalin. 
11

 Pronto-tietojärjestelmään kootut tiedot tulvatapahtumista viimeiseltä viideltä vuodelta. 
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suunnittelun yhteydessä mahdollisesti käytettäväksi luonnollisina imeytys/viivytysaltaina tulvien 

varalta. 

3.2 ”Keskustasta merelle” -rakennemalli 

Liikenteen hiilijalanjälki 

Tämä rakennemalli tuo vuoteen 2025 mennessä noin 4000 asukasta ja vuoteen 2040 mennessä 

yhteensä noin 10 000 asukasta lisää keskustan välittömään tuntumaan. Suunnitelma tukee nykyistä 

keskustaa, joukkoliikennettä, keskustan pyöräilyväylästön kehittämistä sekä asiointi- ja työmatkojen 

toteuttamista kävellen tai pyöräillen. Tätä tukee myös nykyisen sataman suuntaan rakennettu palve-

luiden ja asumisen yhteinen alue.  

Townhouse-alueelta ja nykyisestä keskustasta on suunnitelluilla väestömäärillä mahdollista rakentaa 

toimiva syöttöliikenne linja-autoliikenteen asemille, henkilöjunaliikenteen mahdollisille asemapai-

koille että erityisesti alueen ulkopuolelle suuntautuvalle työmatkaliikenteelle. Mikäli toimivaa jouk-

koliikennettä ei ole, on alueen asukkailla yli 5 kilometrin matka Eurajoelle vievälle valtatielle ja 

pendelöinti tapahtuisi keskustan läpi. Sama koskisi myös niitä työpaikkoja, jotka siirtyisivät teolli-

suusalueen laajentuessa etelään. Ilmaston kannalta kaupunkien keskustoissa ruuhkissa seisominen 

ja vaihtelevat nopeudet tuovat runsaasti päästöjä erityisesti talvisin ja tämä laskee myös keskustojen 

ilmanlaatua. 

Pohjoiseen vuoden 2040 suunnitelman uudet asuntoalueet tulevat melko kauas vilkasliikenteisistä 

teistä, joten ne tuovat asuinalueiden uutta liikennevirtaa suhteessa pääasialliseen pendelöintisuun-

taan, käytännössä tämä tarkoittaa noin 4800 ihmisen liikennettä pohjoisen alueen yhdystielle. Noin 

1500 asukasta sijaitsisi 1-2 kilometrin päässä Eurajoelle vievästä valtatiestä, loput kauempana. Uudet 

alueet ovat sinällään asukastiheydeltään joukkoliikenteen kannattavuusrajan ylittäviä. 

Tässä rakennemallissa asuntoalueet ovat lähellä palveluita lukuun ottamatta sataman kärkeen 

suunniteltua uutta aluetta. Suuri alue kuitenkin todennäköisesti tuottaa riittävästi kysyntää uusien 

lähipalveluiden rakentamiseen ja kouluverkon uudelleenjärjestelyihin, mikäli alue toteutetaan suun-

nitellun laajuisena. 

Tämän rakennemallin uusista alueista vuoden 2025 suunnitelmassa kaikki alueet sijoittuvat joko 

jalankulkuvyöhykkeelle tai sen monipuoliselle reunavyöhykkeelle. Vastaavalla tavalla laskien 

kuin ”Keskusta ja lähialueet” -rakennemallissa olisi tässä rakennemallissa uuden townhouse-alueen 

arkiliikenteen hiilidioksidipäästöt 4000 asukkaalle laskettuna noin 1200–1400 tnCO2/v.  

Rakennusten hiilijalanjälki 

Satamaa kohti suuntautuvat asumisen ja palveluiden alueet sekä Äyhönjärven lähelle suunniteltu 

alue sijaitsevat lähellä nykyistä kaukolämpöverkkoa. Mikäli satamaa kohti suuntautuva alue toteute-

taan townhouse-tyyppisenä tiiviinä alueena, on alueen energiatiheys ja asukasmäärä todennäköises-

ti riittävä kannattavalle kaukolämpötoiminnalle (ks. liitteen 1 kartta). Sataman alueen rakennukset 

ovat todennäköisesti alttiit tuulelle, mikä on otettava huomioon rakennusten energiatehokkuutta 

suunniteltaessa. 
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Pohjoiseen vuoden 2040 suunnitelmissa olevat pienemmät alueet sijaitsevat kauempana, mutta 

eivät silti kasvata kaupunkialueen kokoa merkittävästi vaan ennemminkin tiivistävät sitä ja voivat 

mahdollistaa kaukolämmön hyödyntämisen näillä alueilla, mikäli rakentaminen on riittävän tiivistä.  

Mikäli oletetaan, että uusi townhouse-alue toteutetaan vuoteen 2025 mennessä 4000 asukkaan 

tiiviinä alueena, jossa kaukolämmön markkinaosuus on 80–100 %, on tämän alueen lämmöntuotan-

non hiilijalanjälki 300–400 tnCO2/v. Laskelmissa on käytetty samoja yleisiä oletuksia ja ominaispääs-

tökertoimia kuin aiemmassa ”Keskusta ja lähialueet” -rakennemallissa.  

Infrastruktuurien rakentaminen 

Infrastruktuurin rakentamisen kannalta tämä rakennemalli pystyy hyödyntämään erittäin tehokkaas-

ti jo olemassa olevaa vesihuolto ja kaukolämpöinfrastruktuuria sekä tiestöä. Rakennemallissa kes-

kusta tiivistyy huomattavasti ja sataman muuttuminen asuinalueeksi jättää vain muutamia potenti-

aalisia vuoden 2040 reservialueita hiukan kauemmas keskustasta. Kyseiset alueet pohjoisessa ovat jo 

nykyisen kaukolämpö ja vesihuoltoinfrastruktuurin rajalla ja käytännössä vain Kourulan alueen 

mahdollinen hyödyntäminen etelämpänä (reservialuetta 2040) edellyttäisi merkittävämpää uuden 

infrastruktuurin rakentamista. Sataman siirtäminen ja laajentuminen etelään vaativat luonnollisesti 

huomattavia investointeja sekä satamainfrastruktuuriin että raideyhteyksiin. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

”Keskustasta merelle” -rakennemallissa asuinrakentaminen tiivistyy ja merkittävä uusi asuinalue 

syntyy sataman tilalle, sataman siirtyessä etelään. Tämä tulee edellyttämään päivitettyjen alimpien 

rakentamiskorkeuksien huolellista huomioimista alueen kehittämisessä, myös sataman laajentumi-

sen yhteydessä, siitä huolimatta että maanpinnan kohoaminen vielä tällä hetkellä kumoaa meren-

pinnan nousun Rauman alueella. 

Erityisesti tässä skenaariossa, jossa kaupunkirakennetta pyritään tiivistämään, rankkasadetulvien 

ja/tai merivesitulvien sekä erityisesti mahdollisten samanaikaisten vaikutusten ennakoiminen maan-

käytön suunnittelussa on suositeltavaa. Ilmeisesti parhaillaan Raumalla onkin käynnissä selvitystyö 

merivesitulvan sekä rankkasadetulvan mahdollisista yhteisvaikutuksista, jossa on hyvä huomioida 

ilmaston luontaisen vaihtelun (mm. Itämeren pinnan nopeat korkeusvaihtelut) sekä pidemmällä 

aikavälillä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Satakunnan pelastuslaitoksen tietojen perusteella rank-

kasateet ovat aiheuttaneet tulvimista mm. Syväraumankadun (26.8.2005), Osmonkadun (26.8.2005) 

ja Nummenkadun (10.7.2010) kohdalla.12 Tämän rakennemallin yhteydessä on myös kiinnitettävä 

huomiota raideliikenteen potentiaalisin ilmastoriskeihin sataman siirtyessä etelämmäksi. Rakenne-

malli jättää useita alueita tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollisesti käytettäväksi luonnolli-

sina imeytys/viivytysaltaina tulvien varalta. Muutoin tässä rakennemallissa pätevät samat tulvasuosi-

tukset kuin ”Keskusta ja lähialueet” -rakennemallissa. 

 

                                                           

 

12
 Pronto-tietojärjestelmään kootut tiedot tulvatapahtumista viimeiseltä viideltä vuodelta. 
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3.3 ”Rannat ja reitit” -rakennemalli 

Liikenteen hiilijalanjälki 

Tämän rakennemallin asuntoalueet sijaitsevat pääosin hyvin kaukana palveluista. Tämä lisää kau-

punkirakenteen hajanaisuutta ja henkilöautoilua. Erityisesti pohjoiseen suunnitellut asuntoalueet 

tulevat kauas vilkasliikenteisistä teistä, joten ne tuovat uutta liikennevirtaa. Eteläiseltä alueelta 

Eurajoelle lähtijöille tulisi yhteen suuntaan 5 km:n lisämatka keskustaan nähden. Pohjoisilla alueilla 

liikenne suuntautuisi yhdysteille ja matka valtatielle olisi kaikkialta yli 5 km. 

Useat pääliikennevirroista sivussa sijaitsevat pienet alueet eivät välttämättä luo pohjaa kannattavalle 

joukkoliikenteelle paikallisesti eivätkä pääasialliselle pendelöintireitille Eurajoen suuntaan, vaikka 

alueiden asukastiheys täyttääkin joukkoliikenteen kannattavuusrajan. 

Rakennemalli ei juuri tue asiointimatkojen tai työmatkojen tekemistä pyöräillen tai kävellen hyötylii-

kuntana. Yksikään uusista alueista ei sijaitse pyöräily- tai kävelymatkan päässä rautatien todennäköi-

siltä asemapaikoilta. Alakoulujen sijainnin kannalta haasteellisimpia ovat Salinkedonlahden rannalle 

suunnitellut alueet, joilta lasten koulumatka ylittää jo todennäköisesti 3 km ja aiheuttaa siten auto-

liikennettä. 

Vyöhykemallitarkastelussa kaikki vuoden 2025 alueet sijaitsevat käytännössä autovyöhykkeellä; 

korkeintaan välttävän palvelutason joukkoliikennevyöhykkeellä. Tämän perusteella voidaan arvioida, 

että arkiliikkumisen aiheuttama hiilijalanjälki olisi 75–100 % suurempi kuin jos uudet alueet olisivat 

keskustan jalankulkuvyöhykkeellä.  Käyttäen samoja oletuksia kuin muissa rakennemalleissa saadaan 

tämän rakennemallin arkiliikkumisen hiilijalanjäljeksi 4000 asukkaan tapauksessa 2100–2400 

tnCO2/v. 

Rakennusten hiilijalanjälki 

Tässä rakennemallissa uudet alueet sijaitsevat pääosin hyvin kaukana nykyisestä kaukolämpöverkos-

ta, mikä on kaukolämmön laajentumisen kannalta haastavaa. Malli sisältää useita pieniä alueita, 

jotka laajentavat keskustan kokonaisalaa, vaikkakin 2025 suunnitellut alueet ovat vielä osin raken-

tamista tiivistäviä. Lisäksi pohjoiset ja eteläiset rannan alueet ovat todennäköisesti tuulialttiita, mikä 

on huomioitava rakennusten energiatehokkuudessa. 

Rauman Energian tekemän alustavan arvion perusteella vuoden 2025 alueista kolme viidestä on 

sellaisia, että kaukolämpö on alueella epätodennäköinen. Kahdella alueella kaukolämpö voisi olla 

mahdollinen, jos alueiden tiiveys on riittävä ja rakennuskanta luo riittävän kysynnän kaukolämmölle 

(ks. liitteen 1 kartta). Ottaen huomioon eri alueiden suunnitellun asukasmäärä tämän perusteella 

voidaan arvioida, että kaukolämmön osuus uusilla alueilla olisi tässä rakennemallissa 0–30 %. Tällöin 

vuoteen 2025 mennessä valmistuvien uusien alueiden lämmöntuotannon hiilijalanjälki 4000 asuk-

kaan tapauksessa olisi 850–950 tnCO2/v. 

Infrastruktuurien rakentaminen 

Infrastruktuurin rakentamisen kannalta tämä rakennemalli levittää kaupunkirakennetta pohjoiseen 

ja etelään rannikon suunnalla. Pohjoisessa tämä tarkoittaisi vesihuoltoinfran sekä kaukolämpöinfran 

(mikäli halutaan hyödyntää alueen uusiutuviin perustuvaa kaukolämpöä) jatkamista rannikon suun-

nassa rakennemallia 1 pidemmälle, eli Otanmaan suuntaan. Rakennemallissa ehdotettujen asukas-

määrien perusteella ei kuitenkaan ole todennäköistä, että kaukolämpöverkkoa kannattaisi laajentaa 
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tänne. Samoin uuden tiestön kehittäminen olisi edellytys alueen rakentamiselle. Etelässä tämä 

rakennemalli tarkoittaisi Kortelan alueen rakentamista sekä asuinalueen laajenemista merelle Kor-

tenlahden ja Unajanlahden suuntiin edellyttäen kokonaan uuden infran rakentamista niin kauko-

lämmön, vesihuollon kuin tiestön osalta. Rauman tuore vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on 

Kortelan alueelle esitetty mm. viemäriverkoston laajennustöitä, sen sijaan pohjoiseen (tässä raken-

nemallissa kaavailtujen asuinalueiden suuntaan) ei tällaisia suunnitelmia viemäriverkoston laajenta-

misesta ole esitetty. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

”Rannat ja reitit” -rakennemallissa asuinrakentaminen kehittyy erityisesti meren rannoilla niin poh-

jois- kuin eteläpuolella. Tämä tulee edellyttämään alimpien rakentamiskorkeuksien huolellista huo-

mioimista alueiden kehittämisessä (asunnot, vesihuolto, kaukolämpö, tiestö), siitä huolimatta että 

maanpinnan kohoaminen vielä tällä hetkellä kumoaa merenpinnan nousun Rauman alueella. 

Kaupunkitulvien/rankkasadetulvien osalta on todennäköistä että teknisen toimen ja/tai kaupunki-

suunnittelun asiantuntijoilla ei ole aiempaa historia tietoa kyseisten alueiden tulvaherkkyydestä 

ja/tai koetuista sään ääri-ilmiöiden vaikutuksista. Rakennemallin ehdottaessa kokonaan uusia alueita 

asuinalueiksi, on todennäköistä että tarkemmassa suunnittelussa on mahdollista varata alueita 

mahdollisesti käytettäväksi luonnollisina imeytys/viivytysaltaina tulvien varalta. 

3.4 Rakennemallien vertailu 

Esitetyt rakennemallit poikkeavat toisistaan varsin selkeästi ilmastonäkökulmasta tarkasteltuna. 

Taulukkoon 3.1 on koottu eri rakennemallien ilmasto-ominaisuuksien vertailu. Liikenteen hiilijalanjäl-

jen näkökulmasta ”Keskustasta merelle” rakennemalli on selkeästi paras, sillä se tukee tiivistä kau-

punkirakennetta ja aiheuttaa selvästi vähemmän henkilöautosuoritteita kuin muut rakennemallit, 

etenkin jos työmatkaliikennettä tuetaan joukkoliikenneratkaisuin. Samoin ”Keskustasta merelle” 

rakennemalli tukee parhaiten edellytyksiä laajentaa kaukolämpöverkkoa ja muuta infrastruktuuria 

kaikkein tehokkaimmin. ”Rannat ja reitit” rakennemalli on kaikkein epäedullisin ilmastonäkökulmas-

ta, sillä se lisää liikennesuoritteita eniten ja on haastavin kaukolämpöverkon laajentamisen näkökul-

masta. ”Keskusta ja lähialueet” rakennemalli puolestaan asettuu näiden kahden rakennemallin väliin 

niin liikenteen, rakennusten kuin infrastruktuurin rakentamisen hiilijalanjäljen osalta.    

Taulukko 3.1. Rakennemallien vertailu hiilijalanjäljen pienentämisen ja/tai ilmastonmuutokseen 

sopeutumisen näkökulmasta. 

 “Keskusta ja 

lähialueet” 

“Keskustasta 

merelle” 

“Rannat ja 

reitit” 

Liikenteen hiilijalanjälki - +(+) -- 

Rakennusten hiilijalanjälki 0 + - 

Infrastruktuurien rakentaminen 0 + - 

Arviointiasteikko: ++ erittäin hyvä, + hyvä, 0 kohtuullinen, - heikko, -- erittäin heikko 
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Kvalitatiivisen arvion lisäksi tässä selvityksessä on tehty suuntaa-antavat arviot arkiliikkumisen ja 

lämmityksen hiilijalanjäljestä vuoteen 2025 mennessä suunniteltujen asuinalueiden osalta. Laskel-

missa on oletettu uusien alueiden asukasmääräksi 4000 asukasta. Kuvassa 3.1. on esitetty laskelmien 

tulokset. Kuvan perusteella voidaan todeta, että ”Keskustasta merelle” -rakennemalli on selkeästi 

paras vaihtoehto myös näiden laskelmien perusteella. Ero etenkin ”Rannat ja reitit” -rakennemalliin 

on merkittävä sekä asumisen lämmitysenergian että arkiliikkumisen osalta.    
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Kuva 3.1. Arkiliikkumisen ja asumisen lämmityksen hiilijalanjäljet eri rakennemalleissa. Oletuksena 

on 4000 asukasta uusilla asuinalueilla vuoteen 2025 mennessä. Laskennan päästökertoimet vastaa-

vat nykyistä tilannetta. Päästökertoimien muutokset tulevaisuudessa voivat vaikuttaa olennaisesti 

vertailun tuloksiin. 

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen kannalta tämän tarkastelun avulla voidaan nostaa esiin muuta-

mia yleisiä huomioita. Ensiksi Rauman merellinen asema merkitsee kaikkien rakennemallien kannalta, 

että on tärkeää huomioida pidemmän aikavälin skenaariot merenpinnan muutoksista infrastruktuu-

ria suunniteltaessa ja rakennettaessa (erityisesti alimmat suositeltavat rakennuskorkeudet ja mah-

dolliset muutokset näihin tulevaisuudessa13). Toiseksi, rakennemallien tarkastelutaso antaa mahdol-

                                                           

 

13
 Rauman kaupungin rakennusjärjestys (voimaantulopäivä 3.4.2009) määrää tällä hetkellä seuraavasti, III LUKU, RAKEN-

TAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN, 7 § Sijoittumine): 

Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä ja alimman raken-

tamiskorkeuden merenranta-alueilla vähintään 2,3 metriä ja muiden vesistöjen ranta-alueilla vähintään 1,3 metriä keskive-

denkorkeutta ylempänä. Rakennuspaikalle saa sijoittaa 5 momentin estämättä vähintään 15 metrin etäisyydelle keskive-

denkorkeuden mukaisesta rantaviivasta yhden, kerrosalaltaan enintään 25 m2 suuruisen saunarakennuksen.  

XI LUKU RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 36 §:  

Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä 

olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 20 metriä ja asunnon alimman rakentamiskorkeuden merenranta-

alueilla vähintään 2,3 metriä ja muiden vesistöjen ranta-alueilla vähintään 1,3 metriä keskivedenkorkeutta ylempänä. 

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m2, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantavii-

vaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä. 
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lisuuden nostaa esiin mahdollisia alueita/aluevarauksia eri tulvien luontaisiksi imeytys- ja pidätysalu-

eiksi. Tämä on erityisen tärkeää ottaa huomioon tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ottaen huomioon 

ilmastoskenaarioiden arviot yleistyvistä rankkasateista tulevaisuudessa. Sopeutumisen näkökulmasta 

on tärkeä todeta, että yksityiskohtaisemmat ratkaisut on tunnistettava tarkemman suunnittelun 

yhteydessä huomioiden kaupungin eri alueiden erityispiirteet.  

3.5 Vertailu nykytilaan 

Rauman CO2-päästöt ilman teollisuutta olivat vuonna 2009 yhteensä noin 203 000 tCO2-ekv.14 Tästä 

rakennusten lämmitys oli noin 98 000 tCO2 ja tieliikenne 66 000 tCO2. Lisäksi kuluttajien sähkönkulu-

tus oli noin 38 tCO2. Tässä raportissa tarkasteltujen uusien asuinalueiden hiilijalanjäljen lisäystä voi 

verrata nykyiseen kokonaishiilijalanjälkeen. Mikäli uusilla asuinalueilla sijaitsee vuoteen 2025 men-

nessä 4000 uutta asukasta, vastaa tämä noin 10 % lisäystä Rauman nykyiseen väestömäärään.  

Liikenteen osalta tässä raportissa on tarkasteltu arkiliikkumista, joka on tyypillisesti noin puolet 

kaikesta liikennesuoritteesta. Uusien asuinalueiden aiheuttama arkiliikkumisen hiilijalanjäljen lisäys 

nykyiseen hiilijalanjälkeen on rakennemallista riippuen 2,0–3,5 % (ks. taulukko 3.2). Mikäli arkiliik-

kuminen on puolet kaikesta liikkumisesta, niin kokonaisuudessaan liikenteen hiilijalanjäljen lisäys on 

arviolta 4-7 %. Tarkastelussa on muistettava, että nykyinen tieliikenteen hiilijalanjälki sisältää paikal-

lisen liikkumisen lisäksi myös läpikulkuliikenteen.    

Taulukko 3.2. Rakennemallien hiilijalanjäljen suhteuttaminen nykytilanteeseen. 

t CO2-ekv Nykyinen 

hiilijalanjälki 

(vuosi 2009) 

Lisäys nykyiseen hiilijalanjälkeen 

“Keskusta ja 

lähialueet” 

“Keskustasta 

merelle” 

“Rannat ja 

reitit” 

Liikenteen hiilijalanjälki (lisäys 

sisältää vain arkiliikkumisen) 

66 000 +2000 

(+3,0 %) 

+1300 

(+2,0 %) 

+2300 

(+3,5 %) 

Rakennusten lämmityksen 

hiilijalanjälki 

98 000 +800 

(+0,8 %) 

+400 

(+0,4 %) 

+900 

(+0,9 %) 

Arviointiasteikko: ++ erittäin hyvä, + hyvä, 0 kohtuullinen, - heikko, -- erittäin heikko 

Rakennusten lämmityksen hiilijalanjälkeen uudet alueet tuovat vain pienen lisäyksen. Tärkeimpänä 

syynä tähän on uusien rakennusten huomattavasti nykyistä pienempi lämmön ominaiskulutus, joka 

on seurausta tiukkenevista rakennusmääräyksistä – eikä rakennemalleilla ole tähän merkitystä. 

Lisäksi on huomattava, että vertailuvuonna 2009 rakennusten lämmityksen hiilijalanjälki oli varsin 

korkea - esimerkiksi vuonna 2008 rakennusten lämmittämisen hiilijalanjälki oli 75 000 tCO2. 

                                                           

 

14
 Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008–2009, CO2-raportin vuosiraportti, Rauma. Raportti kattaa seuraavat sektorit: 

kaukolämpö, rakennusten erillislämmitys, rakennusten sähkölämmitys, kuluttajien sähkönkulutus, tieliikenne. Lisäksi 

raportissa on tarkasteltu erikseen teollisuuden sähkönkulutusta, jonka hiilijalanjälki oli Raumalla 458 000 tCO2-ekv.  



 

18   
 
 

4 Johtopäätökset 

Tässä raportissa on tarkasteltu Rauman yleiskaavasuunnittelun strategiatyön pohjaksi laadittuja 

rakennemalleja ilmastonäkökulmasta. Tarkastelu osoittaa, että ilmastonmuutoksen hillinnän kannal-

ta on suotuisaa tiivistää kaupunkirakennetta sekä painottaa rakentamista keskustan tuntumaan – 

esimerkiksi laajentamalla keskustaa nykyisen sataman suuntaan. Tiivis kaupunkirakenne vähentää 

henkilöautosuoritteita, luo edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle, vähentää infrastruktuurin 

rakentamistarvetta sekä luo edellytykset kaukolämmön hyödyntämiselle. Erityisesti Rauman tapauk-

sessa kaukolämmön edistämiselle on perusteet, koska alueen kaukolämmön tuotanto perustuu yli 

90 prosenttisesti bioenergian hyödyntämiselle. 

Tarkastelluista rakennemalleista ”Keskustasta merelle” vaihtoehto on hiilijalanjäljen kannalta paras 

vaihtoehto. Tämän ratkaisun haasteena on sataman siirrosta aiheutuvat rakennustyöt, joiden vaiku-

tusta tässä hankkeessa ei arvioitu. Mikäli tähän ratkaisuun päädytään, on huolella mietittävä, miten 

sataman siirtäminen käytännössä toteutetaan ja miten uusi infrastruktuuri rakennetaan. Lisäksi tässä 

vaihtoehdossa tiivistetään kaupunkirakennetta, minkä vuoksi rakentamisen yhteydessä on huoleh-

dittava riittävistä imetys- ja pidätysaltaista meri- ja rankkasadetulvien varalle. 

Toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi tarkastelussa osoittautui ”Keskusta ja lähialueet” vaihtoehto, joka 

oli kuitenkin selkeästi heikompi kuin ”Keskustasta merelle” vaihtoehto. Tämän rakennemallin ilmas-

to-ominaisuuksia voidaan parantaa tukemalla uusien alueiden joukkoliikennettä sekä suunnittele-

malla uudet alueet niin, että kaukolämmön laajentaminen näille alueille on mahdollista.  

”Rannat ja reitit” osoittautui selkeästi heikoimmaksi vaihtoehdoksi. Tämä rakennemalli aiheuttaa 

merkittävää kaupunkirakenteen hajautumista – etenkin jos kaupunkia laajennetaan samanaikaisesti 

sekä etelään että pohjoiseen. Vaikka tämä rakennemalli on lähtökohtaisesti heikko ilmastonäkökul-

masta, voidaan tätäkin mallia parantaa. Yhtenä mahdollisena ratkaisuna voisi olla rakentamisen 

keskittäminen pelkästään suunnittelualueen pohjoisosaan sekä joukkoliikenneratkaisujen tukeminen, 

sillä liikenteen aiheuttama hiilijalanjälki korostuu tulevaisuudessa, kun rakennusten lämmön omi-

naiskulutusta tullaan hillitsemään voimakkaasti tiukkenevilla rakennusmääräyksillä.  
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Liite 1 Rakennemallien kartat 

”Keskusta ja lähialueet”

kaukolämpö mahdollinen

kaukolämpö mahdollinen jos 
rakentaminen  riittävän tiivistä 

kaukolämpö epätodennäköinen

 

”Keskustasta merelle”

kaukolämpö mahdollinen

kaukolämpö mahdollinen jos 
rakentaminen  riittävän tiivistä 

kaukolämpö epätodennäköinen
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”Rannat”

kaukolämpö mahdollinen

kaukolämpö mahdollinen jos 
rakentaminen  riittävän tiivistä 

kaukolämpö epätodennäköinen
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Liite 2 Ilmastonmuutoksen skenaarioista 

Tässä liitteessä on lyhyesti kuvattu ilmastonmuutoksen potentiaalisia vaikutuksia keskeisiin ilmasto-

parametreihin, jotka on syytä ottaa huomioon tehtäessä pitemmän aikavälin päätöksiä. 

Lämpötila ja sateisuus 

Esim. FINADAPT ja kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumisen (ISTO) tutkimusohjelmissa sekä 

eräissä muissa uusimmissa tutkimuksissa (mm. ACCLIM15, BACC16) on arvioitu mm. lämpötilan ja 

sateisuuksien muutoksia Suomessa ja Suomen rannikolla. Näiden tutkimusten perusteella ilmasto 

tulee Itämeren alueella keskimäärin lämpenemään noin 3-5 astetta vuosisadan loppuun mennessä ja 

vastaavasti sateisuus lisääntymään 10-20 % (kuva L2.1). Pohjois-Suomessa lämpötila nousee ja 

sademäärä lisääntyy hiukan nopeammin kuin etelässä. Lämpötilan nousu on voimakkainta nimen-

omaan talvikuukausina, riippumatta tarkasteltavasta päästöskenaarioista.17 Lämpenemisen arvioi-

daan olevan suurinta talvikautena Perämeren ja Selkämeren alueella, jossa se saattaa olla 4-6 ˚C.  

                

 

Kuva L2.1. Lämpötilan ja sateisuuden vuosikeskiarvojen kehitys tällä vuosisadalla. Luonnollisesti eri 

vuodenaikojen ja kuukausien välillä samoin kuin Suomen eri osien välillä on odotettavissa eroja 

muutoksen (lähde: Ilmatieteen laitos). 

 

                                                           

 

15
 Sään ääri-ilmiöt nykyilmastossa ja uusimpiin mallikokeisiin perustuvat arviot ilmastonmuutoksesta sopeutumistutkimuk-

sia varten (Ilmatieteen laitos, Helsingin Yliopisto). Ks. http://www.ilmatieteenlaitos.fi/organisaatio/yhteys_92.html  
16

 BACC ( BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin) .  
17

 Viimeisimmät tutkimustulokset antavat näille perusmuuttujille myös kuukausijakauman mutta kokonaisuutena voidaan 

sanoa että eniten lämpenevät talvet, vähiten kesät. Talvilämpötilojen oletetaan nousevan keskimäärin 4,3 °C (B1-skenaario) 

ja 6,5 °C (A2-skenaario) ajanjaksoon 2070–2099 mennessä verrattuna jaksoon 1971–2000. Kesällä vastaavat nousut ovat 

2,3 °C ja 3,6 °C. 
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Niin lämpötilan kuin sateisuuden vuosikeskiarvojen muutokset tulevat myös merkitsemään muutok-

sia poikkeuksellisen korkeissa ja/tai matalissa lämpötiloissa sekä rankkasateissa ja/tai kuivissa kau-

sissa. Äärilämpiötilojen ja keskilämpötilojen muutosten välillä on tutkimusten perusteella lähes 

lineaarinen yhteys Jo pienehkö ilmaston lämpeneminen lisää huomattavasti korkeiden lämpötilojen 

esiintymistodennäköisyyttä. Sen sijaan pakkaspäivien ja kovien pakkashuippujen lukumäärä tulee 

laskemaan. 

Rankkasateet tulevat voimistumaan Suomessa, sekä kesäkuukausina että talvikuukausina. Suomen 

ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen laatimien mallien mukaan suuret sateet lisääntyisivät 

35–65 % vuosisadan loppuun mennessä. Keskimääräiset kesäkauden rankimmat vuorokausisateet 

kasvavat 10–30 % ja kuuden tunnin sateet vähintään saman verran, karkeasti arvioiden noin 15–

40 %.  On myös todennäköistä että sateettomien kausien pituus saattaa kasvaa, varsinkin Etelä-

Suomessa jolla on osaltaan vaikutuksia jokien tulvimiseen  

Sen sijaan mallit poikkeavat kuitenkin siinä yleistyvätkö kaiken kaikkiaan kesän sadepäivät ja kestä-

vätkö poutajaksot pitempään vai jäävätkö ne lyhyemmiksi. Lämpötilojen kohoaminen kiihdyttää 

siten haihduntaa (kuivuttaen maaperää) ja toisaalta rankkasateet lisääntyvät. Näin ollen vuoroin 

kuivuus ja vuoroin rankasateet voivat vaivata vaikka kesän kokonaissademäärä ja sadepäivien ylei-

syys ei muuttuisi.18  

Muutokset merenpinnan korkeudessa ja maankohoaminen 

Tarkasteltaessa merenpinnankorkeuden pitkäaikaiskeskiarvoon vaikuttavia muuttujia Suomen ranni-

kolla voidaan nostaa esiin globaali valtameren pinnan korkeuden muutos (josta lämpölaajenemisen 

osuus on noin 60 %), maankohoaminen sekä Itämeren kokonaisvesimäärän vaihtelu eli vesibalanssi 

ja sen yhteys muutoksiin Pohjois-Atlantin tuulioloissa.  Näiden lisäksi on huomioitava muutokset 

maapallon painovoimakentässä19. 

Merentutkimuslaitos on tehnyt Suomen rannikkoa koskettavan sarjan merenpinnannousun skenaa-

rioita 2000-luvulle. Arviointiin on käytetty IPCC:n SRES ilmastoskenaariota, jotka ottavat huomioon 

eri kasvihuonekaasupäästömäärät, sekä niiden vaikutuksen ilmakehän koostumukseen ja ilmastoon. 

Kun skenaarioista on jätetty pois yksittäistapaukset esimerkiksi napajäätiköiden sulamisesta kerralla, 

vuoteen 2100 mennessä mallinnettu merenpinnan nousun haarukka on arvioitu noin 20–60 sentti-

metriksi. Tulevaisuuden arvioiden suurin epävarmuus johtuu jäätiköiden dynamiikan huonosta 

tuntemuksesta. Tästä syystä ei ole täysin poissuljettu viimeisimpien tutkimustulosten valossa, että 

merenpinnan nousu jo tällä vuosisadalla voisi ylittää jopa metrin.20 Tässä yhteydessä on myös huo-

mattava, että vaikka kasvihuonekaasupäästöt saataisiin välittömästi kuriin, tulee valtamerten pin-

nannousu jatkumaan useita satoja vuosia johtuen ilmastojärjestelmään liittyvistä viiveistä.  

                                                           

 

18
 Maan roudan ja kosteuden muutokset ovat erittäin haasteellisia simuloida ilmastomalleissa. Joka tapauksessa roudan (ja 

kuurantumisen) määrä tulee vähenemään tällä vuosisadalla ja saattaa johtaa mm. runsaampaan puiden kaatumiseen 

myrskyissä ja muihin rakenteellisiin vaurioihin. Tässä hankkeessa nämä riskitekijät on pääosin rajattu tarkastelun ulkopuo-

lelle, ellei erityisiä suoria riskejä toimivaan merenkulkuun ole tunnistettu. 
19

 Johtuen Grönlannin jäätikön mahdollisen sulamisen aiheuttamasta muutoksesta maapallon painovoimakentässä, 

sulaminen ei johda yhtäläiseen valtamerten pinnannousuun. Grönlannin läheisyydessä merenpinnan on arvioitu laskevan 

kun vastaavasti eteläisellä valtamerellä nousun arvioidaan olevan keskimääräistä suurempaa. 
20

 Katso esim. W.L Hare, A Safe Landing for the Climate. State of the World 2009: Into a Warming World  
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Kuva L2.2. Merenkorkeuden skenaariot Kemissä (yllä) ja Helsingissä (alla) vuosille 1990–2100, IPCC 

SRES skenaarioiden mukaisesti (lähde: Merentutkimuslaitos, 2008). 

Itämeren merenpinnan kokonaisnousun ennustetaan olevan samaa suuruusluokkaa kuin valtamerillä. 

Maanpinnankorkeus muuttuu Suomessa maankohoamisen seurauksena, mikä vaikuttaa korkeusar-

voihin sekä merenpinnankorkeuteen maanpintaan nähden (kuva L.2.2). Myös Rauman seudulla tämä 

asia on otettava huomioon, jossa luonnollisen maankohoaminen on arvioitu noin 0,6 metriksi sadas-
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sa vuodessa. Rannikoilla on myös erityisesti huomioita aaltoilun vaikutus eroosioon ja tätä kautta 

maankäytön ohjeistukseen ja alimpiin suositeltaviin rakennuskorkeuksiin. 

Tuulisuus ja myrskyisyys, aaltoisuus 

Tuulisuuden ja myrskyisyyden (sekä ukkosen) osalta eri mallisimulaatioiden tulokset poikkeavat 

edelleen toisistaan melko paljon ja tästä syystä yhtä selkeää arviota ilmastonmuutoksen vaikutuksis-

ta, kuin esim. lämpötilan tai sateisuuden kehittymisen suhteen, ei näiden ilmastosuureiden osalta 

voida antaa. Tuulisuutta seuraavien mittausten mukaan tuulisuus ei ole lisääntynyt koko Suomea 

tarkasteltaessa jaksolla 1961–2000 mutta vuosikymmenten välillä on selvää vaihtelua.21 Kansainväli-

nen virallinen tuulen käsite on 10 minuutin keskituuli, ja sitä käytetään niin havainnoissa kuin ennus-

teissakin. Erityisesti 70- luvulta 80-luvun puolenvälin tienoille on ollut keskimäärin tuulisinta. Vuosi 

1975 on ollut tämän jakson tuulisin vuosi (ks. kuva L2.3). 

 

Kuva L2.3. Tapausten lukumäärä, jolloin tuulen nopeus oli joko yli 11 m/s tai yli 14 m/s. Havainnot 

ovat 19 suomalaiselta havaintoasemalta vuosilta 1961–2000 (lähde: Ilmatieteen laitos). 

Mittausten perusteella voidaan todeta, että valtaosa Suomen myrskyistä on sellaisia, että jollakin 

merisääasemalla havaitaan tuulta 21–24 m/s. Puhuttaessa voimakkaasta myrskystä tarkoitetaan 

tapausta, jolloin jollakin Suomen meriasemalla on havaittu myrskyä 25 m/s 10 minuutin keskituulena 

mitattuna. Ankara myrsky on jo harvinainen: silloin merellä tuulee vähintään 28 m/s 10 minuutin 

keskituulena mitattuna.22 Käytettävissä olevien aikasarjojen perusteella voidaan todeta että jaksolla 

1960–2007 myrskyisintä on ollut 1970- ja 1990-luvuilla. Voimakkaat länsivirtaukset selittävät osal-

taan eri ajanjaksoilla havaittujen myrskymatalapaineiden lukumäärää (esim. 1990-luvun alun voi-

makkaat länsivirtaukset, NAO+) mutta mitään selkeää myrskyisyyden lisääntymisestä kertovaa 

                                                           

 

21
 Vaaraa aiheuttavista sääilmiöistä Suomen muuttuvassa ilmastossa. Ilmatieteen laitos, raportteja. No. 2008:3 551.582 

(480). HILPPA GREGOW et al. Tänä päivänä tekniikan kehityttyä saadaan automaattisilta sääasemilta myös tarkkoja ja 

luotettavia havaintoja tuulen puuskanopeuksista. Vanhoja säätilanteita tutkiessa on kuitenkin tyydyttävä rajallisempaan 

havaintoaineistoon.  
22

 Vuosittain havaittavien trombien määrä vaihtelee merkittävästi, eikä mitään selkeää muutostrendiä ilmastonmuutoksen 

suhteen ole vielä havaittavissa Trombeja on havaittu viime vuosina keskimäärin n 10 vuosittain mutta vaihtelu eri vyuosien 

välillä on erittäin suurta. 
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trendiä ei Etelä-Skandinaviaa kattavista myrskyhavainnoista voi tunnistaa23. Sen sijaan viime vuosi-

kymmenten havaintojen perusteella voidaan tunnistaa eräs muutos myrskyjen tuulen suunnissa, eli 

pohjoisten (suunnasta 350°-20° puhaltavien) myrskytuulien suhteellinen määrä on vähentynyt viime 

vuosikymmenten aikana24.  

Koskien aaltojen kehitystä rannikoilla ja merellä, käytettävissä olevien aikasarjojen nouseva trendi 

voisi olla käynnissä mutta aikasarjat ovat liian lyhyitä. Tulevaisuudessa aallonkorkeuden kehitys 

riippuu mm. tuulisuuden kehityksestä (ja tästä siis edelleen hyvin erisuuntaisia arvioita) ja jääkentän 

muutoksista, eli miten aallot pääsevät kasvamaan (jään reuna muodostaa ”toisen rannan” aallolle).  

                                                           

 

23
 BACC ( BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin), s 24.  

24
 Vaaraa aiheuttavista sääilmiöistä Suomen muuttuvassa ilmastossa. Ilmatieteen laitos, raportteja. No. 2008:3 551.582 

(480). HILPPA GREGOW et al. 
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Liite 3 Tulvakarttoja 

Kartassa L3.1 on esitetty Rauman kolme keskeistä tulva-aukkoa merkittävän meritulvan tapahtuessa, 

eli (ylhäältä alaspäin) Kappelinsalmi, Kanaali sekä Raakavesikanan aukko (lähde: Rauman kaupunki). 

 

Kuva L3.1. Rauman keskeiset tulva-aukot meritulvan tapahtuessa. 

 



 

27   
 
 

Kartassa L.3.2 on risteillä kuvattu tilannetta mihin asti kaupunkiin vesi leviää, kun merenpinta nou-

see 3 metriä. Korkein mitattu huippulukema Raumalla on +123 cm (vuodelta 16.1.2007), jolloin vesi 

tulvi yli kanaalin (lähde: Rauman kaupunki, mittausosasto). 

 

Kuva L3.2. Tulvaveden leviäminen Raumalla (merkitty ristein), jos merivesi nousee 3 metriä. 
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Kartta L3.3. Mahdolliset tulva-alueet eri meritulvien tasoilla (lähde Rauman kaupunki). 
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Liite 4 Suositeltuja rakennuskorkeuksia 
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Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet merivedenkorkeuden havaintopaikoilla N60-

järjestelmässä rannan jyrkkyyden ja tuulen pyyhkäisymatkan perusteella arvioituna. 

 

 

 

 


