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1 LÄHTÖKOHDAT  

1.1 Työn lähtökohdat 

Työn tarkoituksena on koota ja vertailla Eriksson Arkkitehdit Oy:n tekemien 
Rauman yleiskaavan strategisen vaiheen rakennemallien välisiä kustannuksia. 
Rakennemallit (Ve 1-3) ovat olleet julkisesti nähtävinä 17.1.-18.2.2011 ja ne 
tulevat toimimaan pohjana varsinaiselle yleiskaavoitustyölle. 

Selvityksessä on arvioitu kunnallistekniikan sekä tie-, katu- ja rataverkon in-
vestointitarpeita sekä Rauman sataman laajentumisesta tai siirtymisestä ai-
heutuvia kustannuksia. Palveluiden eli kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä 
sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia kustannuksia on arvioitu kouluinvestoin-
tien ja kuljetuskustannusten lisääntymisen näkökulmasta. Lisäksi rakennemal-
livaihtoehtoja on sanallisesti vertailtu elinkeinoelämän investointivireyden ja 
Rauman vetovoimaisuuden kannalta. Laskelmissa on käytetty vertailuvuotena 
vuotta 2040. Korkomenoja ei laskelmissa ole huomioitu. 

Selvityksen on Rauman kaupungin toimeksiannosta ja Eriksson Arkkitehdit 
Oy:n alikonsulttina laatinut A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Työstä ovat vastanneet 
DI Elina Ahlqvist (kustannuslaskenta ja raportointi), DI Juha Vehmas (tie- ja 
katuliikenne) ja ins. Raineri Virtanen (radat ja ratapihat). VR Track Oy:n selvi-
tyksen on tehnyt Laura Aitolehti. 

 

1.2 Vertailtavat vaihtoehdot 1-3 

Yleiskaavan strategisen osan visiota 2025 varten on laadittu kolme maankäy-
tön kehityskuvavaihtoehtoa eli rakennemallia. Rakennemalleista saadun pa-
lautteen perusteella tullaan tekemään maankäytön strateginen visio 2025, joka 
muodostaa perustan oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadintaa varten. Vaihto-
ehtojen kartat löytyvät liitteistä 1-3.  

Vaihtoehto 1 (Keskusta ja lähialueet) 

Rakennemallissa on jatkettu edellisen yleiskaavan linjaa. Uusi asuminen on si-
joitettu eri puolille keskustaajamaa sekä keskustaan kanaalin varteen. Aluksi 
tarkoituksena on ottaa käyttöön taajamarakenteen reunalla sijaitsevat alueet ja 
reservialueiksi merkityt vasta myöhemmin tarpeen mukaan. 

Keskustan ja sataman välinen alue on osoitettu asumisen ja palveluiden alu-
eeksi. Sataman laajennusvaihtoehdoista mahdollisia ovat Saukot, Järviluoto ja 
Hanskloppi. Ratayhteys kulkee pohjoisen kautta teollisuusalueelle ja mahdolli-
selle sataman laajennusosalle uutta reittiä. Ratayhteys kaupungin halki vaatii 
sekä ratayhteyden että sen ympäristön kehittämistä. Suunnitteilla oleva Äyhön 
ratapiha sekä URPO-ratavaraus ovat myös mukana rakennemallissa. Teolli-
suus on painottunut koilliselle teollisuusalueelle valtateiden väliin. Kyläalueille 
laaditaan tämän rakennemallin mukaan kyläosayleiskaavat. 
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Vaihtoehto 2 (Keskustasta merelle) 

Rakennemallin merkittävin ehdotus on koko sataman siirtäminen etelään 
Maanpäähän, jolloin nykyiselle satamanpaikalle olisi mahdollista sijoittaa isoh-
ko asuinalue. Sataman siirto olisi todennäköisesti mahdollista vasta tavoite-
vuoden 2025 jälkeen, joten muitakin asuinalueita tullaan tarvitsemaan. 

Sataman siirtymisen kustannuksista on Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy teh-
nyt 12.9. ja 26.10.2011 selvitykset ”Maanpään satama. Yleissuunnitelma 
2011. Sijoitusvaihtoehdot 1, 2, 3”. Tähän kustannusvertailuun on otettu mu-
kaan viimeisin eli 26.10.2011 päivätty vaihtoehto.   

Koko satamaliikenne hoidetaan etelän kautta ja Äyhölle suunnitellaan uutta ra-
tapihaa. Keskustan halki kulkeva rata voidaan ainakin osittain poistaa käytös-
tä, jolloin tasoristeysongelmat poistuvat ja maankäyttöä voidaan miettiä uudel-
leen esim. asumiseen. URPO-ratavaraus pidetään mukana rakennemallissa. 

Teollisuus on painottunut koilliselle teollisuusalueelle valtateiden väliin. Vaih-
toehdossa rakentamista ei kylä- ja haja-asutusalueilla ohjata kaavoilla, vaan 
yksittäisillä suunnittelutarveratkaisuilla.  

Vaihtoehto 3 (Rannat ja reitit) 

Rakennemallissa uudet asuinalueet sijoittuvat meren rantaan sekä pohjoises-
sa että etelässä. Aluksi otetaan käyttöön lähimpänä keskustaajamaa sijaitse-
vat alueet ja tulevaisuudessa siirrytään yhä kauemmas keskustasta. Keskus-
tan ja sataman välinen alue on osoitettu palveluiden alueeksi toisin kuin muis-
sa vaihtoehdoissa.  

Satama laajenee Ruuhiluotoon ja rautatieyhteys säilyy nykyisessä paikassa. 
Ratayhteys kaupungin halki vaatii sekä ratayhteyden että sen ympäristön ke-
hittämistä. Suunnitteilla oleva Äyhön ratapiha sekä URPO-ratavaraus ovat 
myös mukana rakennemallissa.  

Teollisuus on painottunut koilliselle teollisuusalueelle valtateiden väliin. Kylä-
alueille laaditaan tämän rakennemallin mukaan kyläosayleiskaavat. 

 

Taulukko 1. Yleiskaavavaihtoehtojen Ve 1-3 uusien asuinalueiden pinta-alat ja kunnan omis-
tusosuudet. d) 
 

 Ve1 Ve2 Ve3 

Kehitettävä asuinalue, 
(Vaihe I; kts. kohta 2.2.1)* 

210 ha / kunnan 
omistusosuus 55 % 

57 ha / 79 % 233 ha / 44 % 

Kehitettävä asuinalue, 
(Vaihe II)** 

210 ha / 44 % 143 ha / 51 % 156 ha / 17 % 

* Kaavoituksen kannalta ensisijainen alue    
** Kaavoituksen reservialue 
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2 KUNTATALOUS 

2.1 Kustannustaulukot  

Taulukko 2. Uusien asuma-alueiden ja maanteiden kustannukset  
 
 Yksikkö Ve1 Ve2 Ve3 Lähdeviite 

KUSTANNUKSET 

Uusien asuma-alueiden  
hankinta ja infran rakentaminen 

milj. € 50 49 54  

 Kehitettävä asuinalue, sisämaa 
(Vaihe I; kts. kohta 2.2.1)*  

 26  27  

 Kehitettävä asuinalue, satamal-
ta vapautuva alue, (Vaihe I)  

 - 20 - d), i) 

 Kehitettävä asuinalue, sisämaa, 
(Vaihe II)**   

 24 13 27  

 Kehitettävä asuinalue, satamal-
ta vapautuva alue (Vaihe II)  

 - 16 - d), i) 

Maantiet  39 44 39  

 uudet maantiet ja liikennejärjes-
telyt (liikennevalot, lisäkaistat) 

 17 17 17  

 uudet valtateiden eritasoliittymät  22 27 22  

TULOT 

Uudet asuma-alueet milj. € 34 94 36  

 tonttimyynti ja vesihuollon liitty-
mismaksut 

 34 94 36  

* Kaavoituksen kannalta ensisijainen alue 
** Kaavoituksen reservialue 
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Taulukko 3. Palvelukustannukset eli koulurakentamisen ja kuljetuskustannusten lisäys v. 
2009 verrattuna. 
 
 Yksikkö Ve1 Ve2 Ve3 Lähdeviite 

KUSTANNUKSET (v. 2012–2040 yhteensä) 

Palvelut milj. € 72 57 80  

 kasvatus- ja opetustoimi; 
koulujen rakentaminen 
ja/tai laajennus 

 8 5 10 d), y) 

 sosiaalitoimi ja terveyden-
huolto; kuljetuskustannuk-
set  

 64 52 70 p), q), y) 

 

2.2 Laskentaperusteet 

2.2.1 Uusien asuma-alueiden kustannukset  
Vaihe I tarkoittaa rakennemallivaihtoehtojen 1-3 kartoissa merkinnällä ”kehi-
tettävä asuinalue (tavoitevuosi 2025)” rajattuja kohteita ja Vaihe II ”Reservi, 
kehitettävä asuinalue (tavoitevuosi 2040)” rajattuja kohteita. Tavoitevuodella ei 
tässä tarkoiteta yleiskaavan arvioitua toteutumisvuotta vaan sillä on jaoteltu 
alueet kaavoituksen kannalta ensisijaisiin ja toissijaisiin (reservi) alueisiin.  

Katu- ja vesihuoltoverkostojen rakentamiskustannuksia on arvioitu In-Infra.net 
Hola – laskentaohjelmistolla sekä tiedossa olevilla toteutuneilla kustannuksilla. 
Laskennassa on arvioitu kaupungille alueiden kuntoon laittamisen kustannuk-
set tontinluovutusta varten eli seuraavat kustannuserät: 

 Maanhankinta. Laskentaperusteena on käytetty oletusta, että kau-
punki hankkii omistukseensa vähintään 80 % kaavoitettavasta maa-
alasta. 

 Kaavoitus- ja kiinteistönmuodostuskulut 
 Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen. Laskennassa on huo-

mioitu alueiden valmiusaste eli kuinka paljon tiestöä ja kunnallistek-
niikkaa on jo valmiina alueilla. Lisäksi kustannusten arvioinnissa on 
huomioitu alueiden maaperäolot sekä mahdolliset pilaantuneet koh-
teet.  

Vaiheen II kustannuslaskennassa on vertailun helpottamiseksi asuma-
alueiden pinta-alana käytetty 5000 asukaan tarpeita vastaavaa neliömäärää. 
Asuinalueiden kustannuslaskennassa on sisämaan eli muiden kuin satamalta 
vapautuvien alueiden yksikköhintoina käytetty 0,1-0,15 milj.€/ha. 

Sataman siirtymisen myötä vapautuvien alueiden asuinkäyttöön muuttamisen 
kustannuksia tulisi nykyisten rakenteiden purkamisesta, kunnallistekniikan uu-
simisesta, katujen rakentamisesta sekä pilaantuneiden maiden puhdistamises-
ta. Kustannuslaskennassa on käytetty tausta-aineistona Turun Telakkarannan 
hankkeen tietoja, jossa noin 20 ha telakka-aluetta on suunniteltu muutettavak-
si asuinkäyttöön. Telakkarannassa noin 10 ha alueen kustannuksiksi on arvioi-
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tu 15 milj.€, mikä tekee noin 1,45 milj.€/ha. Rauman satamalta vapautuvien 
alueiden yksikkökustannukseksi on arvioitu alueen koon ja muodon sekä hel-
pompien olosuhteiden (mm. louhinnan vähäisyys) perusteella neljännes Te-
lakkarannan kustannuksista eli noin 0,35 milj.€/ha. 

Kaikkiin rakennemallivaihtoehtoihin tulee lisäksi noin 5,5 milj.€ kustannukset 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (31.8.2010) esitettyjen haja-
asutusalueiden vesihuoltohankkeiden rakentamisesta.  

2.2.2 Maantiet 
Laskennassa on arvioitu rakennemallivaihtoehdoista ja liikenteen yleisestä 
kasvusta aiheutuvat investointitarpeet maanteille. Uusien asuma-alueiden si-
säisten katujen kustannukset on sisällytetty uusien asuma-alueiden infrara-
kentamisen kustannuksiin. 

Valtatie 12 jatkeena olevan Hakunintie loppuosuus on kunnostettu hiljattain ja 
siten satamaan suuntautuva liikenteen arvioidaan sujuvan myös kasvavilla lii-
kennemäärillä. Ongelmia ennakoidaan tulevan valtatien 12 loppuosuudelle, 
jonka toimivuutta on laskettu parannettavan ramppien liikennevaloilla ja lisä-
kaistoilla. Lisäksi kaikissa rakennemallivaihtoehdoissa on tiekustannuksia las-
kettu kahdelta uudelta yhdystieltä eli uudelta Olkiluodon yhteydeltä ja yhtey-
deltä välille mt 2052 (Kodisjoentie) – valtatie 12.  

Vaihtoehdoissa 1 ja 3 on uusia eritasoliittymiä 5 kappaletta, joista 3 sijoittuu 
valtatie 8:lle ja 2 valtatie 12:sta. Vaihtoehdossa 2 on näiden lisäksi varaus yh-
delle uudelle eritasoliittymälle, jolle mahdollisesti siirtyisi pääosa sataman tule-
vasta liikenteestä. Eritasoliittymien yksikköhintana on käytetty 4-8 milj.€. 

2.2.3 Uudet asuma-alueet, tulot  
Tuloja tulee tonttien myynnistä ja vesihuollon liittymismaksuista. Tavoitteena 
olisi, että tuloilla katettaisiin kunnalle aiheutuneet menot. Käytännössä kau-
punki joutuu subventoimaan sivummalla olevien asuma-alueiden kustannuksia 
mm. paremmilla paikoilla olevien tonttien hinnoilla. Laskelmissa on arvioitu, et-
tä 85 % tonteista saadaan myytyä.  

Tulojen laskennassa käytetyt yksikköhinnat:  

 Ve 1: 70 €/k-m2  
 Ve 2: 250 €/k-m2 (satamalta vapautuvat alueet) ja 70 €/k-m2 (muut) 
 Ve 3: 60 €/k-m2 

2.2.4 Palvelut, kustannukset  
Yleistä Rauman palvelukustannuksista 

Vuonna 2009 kunnallisista palveluista aiheutui Rauman kaupungille kustan-
nuksia noin 163 milj.€. Kuluista 60,2 milj. € oli kasvatus- ja opetuslautakunnan 
alaisia menoja. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisista menoista oli 37,7 
milj.€ sosiaalitointa ja 27,8 milj.€ terveydenhuoltoa.  Erikoissairaanhoidon kulut 
olivat 37,6 milj.€. Vuoteen 2040 mennessä palveluihin arvioidaan Raumalla 
käytettäväksi noin 4-7 miljardia € (4000 - 7000 milj.€). 
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Kasvatus- ja opetustoimi 

Kasvatus- ja opetustoimen kustannuksiin on arvioitu koulurakentamis- tai laa-
jentamiskustannuksia. Uusille asuma-alueille on arvioitu uusia oppilaita tule-
van noin 800. Vaihtoehtoon 1 on laskettu kustannuksia yhdelle uudelle koulul-
le (à 5 milj.€) ja yhdelle koululaajennukselle (à 3 milj.€). Vaihtoehdossa 2 on 
arvioitu, että oppilaat pystytään pääosin sijoittamaan Rauman keskustassa 
oleviin nykyisiin kouluihin, mutta yksi koulu olisi rakennettava lisää. Vaihtoeh-
toon 3 on laskettu kustannuksiin kahden uuden koulun rakentamiskustannuk-
set, koska uudet oppilaat tulisivat sijoittumaan Rauman keskustan etelä- ja 
pohjoislaidoille.  

Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto 

Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kustannuksissa on vertailtu taajamaraken-
teen erilaisuudesta johtuvia kuljetuskustannusten lisäyksiä, koska väestöpohja 
(väkiluku ja ikäjakauma) on kaikissa vaihtoehdoissa sama ja siten muiden kuin 
kuljetukseen liittyvien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen voidaan olettaa 
olevan yhteneväiset. Sosiaalihuollon menoihin on laskettu vammaishuoltolain 
tai sosiaalihuoltolain perusteella korvattavat taksimatkat, ruokapalvelun ate-
riakuljetukset, kutsutaksin nettomenot, henkilöstön matkakorvaukset sekä ma-
teriaalikuljetusmenot Terveydenhuollon menoihin on laskettu terveysviraston 
materiaali- ja henkilökuljetusmenot, joista suurin kustannuserä tulee ensihoi-
don kuljetuksista.  

Rauman kaupungin Talous- ja hallintopalveluiden antamien tietojen perusteel-
la on arvioitu, että sosiaalitoimen ja terveydenhuollon vuosittaiset kuljetuskus-
tannukset olisivat yhteensä noin 1,9 milj.€ eli yhteensä noin 58 milj.€ 30 vuo-
den aikana. Kuljetuskustannukset on laskettu vuoden 2011 hinta- ja kustan-
nustasossa, sillä mm. polttoaineen hinnan ja moottoritekniikan kehitystä on 
erittäin vaikea arvioida. Rauman ambulanssikulujen (n. 1,8 milj.€/v) on arvioitu 
olevan samansuuruiset kaikissa vaihtoehdoissa ja siksi sitä ei ole otettu mu-
kaan laskelmiin. 

Vaihtoehtojen tarkastelussa on käytetty hyväksi Entrecon Oy:n tekemää las-
kelmaa väestön sijoittumisesta v. 2009. Väkiluvun on oletettu pysyvän likimain 
samana seuraavat 30 vuotta eli muuttoliike uusille asuma-alueille tapahtuu jo-
ko keskustasta ulospäin tai haja-asutusalueelta keskustaa kohdin. 

Vaihtoehdossa 1 uudet asuma-alueet sijoittuvat keskimäärin 3,5 km päähän 
Rauman torista ja selkeästi nykyisen asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle.  
Kuljetuskustannusten on arvioitu kasvavan 10 % vuoteen 2009 verrattuna. 

Vaihtoehdossa 2 on kuljetuskustannusten arvioitu hieman vähenevän, sillä sa-
tamalta vapautuville alueille tapahtuva muutto lisää keskustan väkimäärää ja 
siten keskimääräinen kuljetusmatka / asukas pienenee. Sataman alueelle on 
arvioitu mahtuvan jopa 75 % uusien asuma-alueiden väkimäärästä. Kuljetus-
kustannusten on arvioitu vähenevän 10 % vuoteen 2009 verrattuna. 

Vaihtoehdossa 3 uudet asuma-alueet sijoittuvat keskimäärin 4,5 km päähän 
Rauman torista eli vielä etäämmälle kuin vaihtoehdossa 1. Kuljetuskustannus-
ten on siten arvioitu kasvavan 20 % vuoteen 2009 verrattuna. 



 10 
Rauman yleiskaavan strateginen osa 
Yleiskaavavaihtoehtojen Ve 1-3 kustannusvertailu 
   
 
3 SATAMAN LAAJENTUMISEN TAI SIIRTYMISEN KUS-

TANNUKSET  

3.1 Kustannustaulukot  

Taulukko 4. Sataman laajentumisen tai siirtymisen kustannukset 
 
Asia Yksik-

kö 
Ve1 Ve2 Ve3 Lähde-

viite 

 sataman arvioitu pinta-ala ha 250 220 240 e) 

 Sataman laajentuminen milj. € 179 - 196  

 satamakentät ja laiturit  131  117 e) 

 sataman sisäiset tiet ja yh-
dyspenkereet 

 9  40 e) 

 sataman vuotuiset korjaus- 
ja kunnostusinvestoinnit 

 15  15 l) 

 meritulvaan varautuminen  24  24 v) 

Sataman siirtyminen milj. € - 317 -  

 satamakentät ja laiturit   195  u) 

 sataman sisäiset tiet    17  e) 

 asiakkaiden nykyisten halli-
en korvaaminen uusilla, 
jäännösarvo 50-100 % = 
77-153 milj.€, ka 100 milj.€ 

  100  o), r) 

 sataman vuotuiset korjaus- 
ja kunnostusinvestoinnit 

  5  l) 

 meritulvaan varautuminen   0  v) 

 

3.2 Laskentaperusteet 

3.2.1 Sataman laajentumisen kustannukset (Ve1 ja Ve 3) 
Sataman pinta-aloihin on laskettu vaihtoehdossa 1 ja 3 mukaan nykyinen sa-
tama (n. 120 ha), Ulko-Petäjäs (n. 20 ha) ja esitetyt laajennusvaihtoehdot. Ul-
ko-Petäjäksen laajennusta (n. 51 milj.€) ei ole otettu huomioon kustannuslas-
kennassa, koska sen rakentaminen aloitettaneen lähiaikoina eikä sen toteut-
taminen riipu yleiskaavatyöstä.  
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Rakennemallivaihtoehdon 1 kustannuslaskelmat on tehty ”Rauman satama 
2030. Selvitys laajennusmahdollisuuksista 2007 – selvityksen päivitys 2010” 
-raportissa esitetyn vaihtoehdon ”Järviluoto” mukaisesti. Järviluodon kenttä-
alueiden pinta-ala on noin 47 ha ja lisäarvoalueiden (pakkaaminen, konttien 
täyttö ja tyhjennys, varastointi, osakokoonpanotyöt, jakelut ja keräilyt sekä lo-
gististen ketjujen ohjaus) noin 64 ha. 

Rakennemallivaihtoehdon 3 kustannuslaskelmat on tehty satamaraportissa 
esitetyn vaihtoehdon ”Ruuhiluoto” mukaisesti. Ruuhiluodon kenttäalueiden 
pinta-ala on noin 60 ha ja lisäarvoalueiden noin 40 ha. 

Sataman vuotuisiin korjaus- ja kunnostusinvestointeihin on laskettu kuluvan 
0,5 milj.€/v. Vaihtoehdoissa 1 ja 3 kustannuksia kertyy koko tarkastelujaksolta 
eli 30 vuodelta. 

Sataman toiminnalle ongelmia tuottavan merivesitulvan ehkäisystä aiheutuviin 
kustannuksiin on vaihtoehdoissa 1 ja 3 laskettu koko satama-alueen kentän 
nostaminen 0,5 m nykyisestä tasosta. Yksikköhintana on käytetty 20 €/m2.   

3.2.2 Sataman siirtymisen kustannukset (Ve 2) 
Sataman siirtymisen kustannuksista on Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy tutki-
nut kolmea sijoitusvaihtoehtoa, joista kustannuslaskentaan on otettu mukaan 
viimeisin eli 26.10.2011 päivätty versio ”Maanpään satama. Yleissuunnitelma 
2011. Sijoitusvaihtoehto 3”. Ensimmäisen rakennusvaiheessa sataman pinta-
ala on noin 100 ha ja tulevissa vaiheissa 120 ha eli yhteensä 220 ha.  

Asiakkaiden omistuksessa olevien hallien (n. 23 ha) korvaamisesta on arvioitu 
tulevan keskimäärin 600 €/m2 (lämmittämätön) ja 1100 €/m2 (lämmitetty) kus-
tannukset, jos nykyiset hallirakennukset korvattaisiin uusilla. Laskelmissa on 
esitetty kustannushaarukka 50-100 % jäännösarvoille eli tilanteelle, jossa sa-
tama korvaisi asiakkailleen minimissään puolet ja maksimissaan kokonaan 
uusien hallien rakentamista vastaavat kustannukset. 

Sataman vuotuisiin korjaus- ja kunnostusinvestointeihin on laskettu kuluvan 
0,5 milj.€/v. Vaihtoehdossa 2 kustannukset on laskettu 10 vuodelle. 

Uutta satamaa rakennettaessa otetaan sataman korkeustasossa huomioon 
uusimmat tulvariskiohjeet, joten tulvavaaraan varautumisesta ei aiheudu erilli-
siä kustannuksia 
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4 SATAMALIIKENTEEN INFRA  

4.1 Kustannustaulukot  

Taulukko 5. Satamaliikenteen infran kustannukset 
 
Asia Yksikkö Ve1 Ve2 Ve3 Lähdeviite 

Raideliikenne ja ratapihat milj. € 132-135 
(+29) 

127 
(+9) 

113 
(+29) 

 

 uudet ratayhteydet (sis. 
sataman sisäiset radat) ja 
radan tarvitsemat tieyhtey-
det 

 46-49 77 27 j), k) 

 puskuri- ja purkuratapihat  72 36 72 j) 

 kaksoisraide Rauma-Äyhö  (20) - (20) j) 

 Äyhön ratapiha  14 14 14 j) 

 henkilöratapiha  (9) (9) (9) j) 

Uudet kadut sekä nykyisten 
katujen perusparannus 

 21 7 15  

 sataman uusi eteläinen yh-
teys (katu) 

 6 6   

 Syväraumantien ja Isomet-
säntien eritasot sekä kevy-
en liikenteen yli/alikulku 

 7  7 m) 

 melusuojaus Rauman kes-
kustassa 

 5  5 n) 

 vaarallisten aineiden kulje-
tukset, riskien minimointi ja 
onnettomuussuojaukset 

 3 1 3 x) 
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4.2 Laskentaperusteet 

4.2.1 Raideliikenne ja ratapihat 
Ratalinjaukset ja sataman ratapihajärjestelyt on laskettu VR Track Oy:n rapor-
tin ”Rauman sataman laajennus 2030. Liikenteellinen tarkastelu. 19.5.2011” 
mukaisesti. Kaksoisraiteen välillä Rauma-Äyhö tarve selviää vasta jatkosuun-
nittelussa, mutta yleiskaavavarauksena se on syytä säilyttää. 

Vaihtoehdossa 1 on Rauman ratapihan ja Rauman sataman väliseksi yhtey-
deksi kaksi vaihtoehtoa, joiden kustannusero on 3 milj.€. Kustannuksiin on 
laskettu sataman laajennuksen uudet puskuri- ja kuormaus/purkuratapihat, 
kaksoisraideyhteys välillä Rauman ratapiha - sataman laajennusosa sekä Äy-
hön ratapiha. Lisäksi kustannuksissa on laitettu varaus uudelle henkilöratapi-
halle, joka sijoittuu nykyisen ratapihan itäpuolelle. 

Vaihtoehtoon 2 on laskettu eteläinen raideyhteys satamaan, uudet puskuri- ja 
kuormaus/purkuratapihat, Äyhön ratapiha sekä varaus uudelle henkilöratapi-
halle. Vaihtoehdossa 3 on laskettu Rauman ratapihan ja Ruuhiluodon välinen 
yhteys, Äyhön ratapiha ja varaus uudelle henkilöratapihalle sekä uudet pusku-
ri- ja kuormaus/purkuratapihat tarvittavine sähköistys- ja turvalaitemuutoksi-
neen. 

4.2.2 Uudet kadut sekä nykyisten katujen perusparannus   
Tässä taulukon kohdassa on arvioitu katuverkolle satamasta aiheutuvia kus-
tannuksia. Uusien asuma-alueiden sisäisten katujen kustannukset on sisälly-
tetty uusien asuma-alueiden infran rakentamiskustannuksiin. 

Pahoin ruuhkaantuvalle Syväraumankadulle on kaikkiin vaihtoehtoihin arvioitu 
kustannukset eritasoratkaisulle. Lisäksi vaihtoehtoihin 1 ja 3 on laskettu kus-
tannukset Isometsäntien eritasolle ja uudelle kevyen liikenteen yli/alikululle. 
Vaihtoehdossa 2 on sataman siirtymisen vuoksi rakennettava uusi katuyhteys 
kiertoliittymineen Sampaanalan pohjoispuolitse. 

Vaihtoehdoissa 1 ja 3 on arvioitu tarvittavan melusuoja-aitaa Rauman keskus-
taan yhteensä noin 4 km radan ja vt12/Satamatien varteen. Aidan yksikköhin-
tana on käytetty 1200 €/m. 

Vaarallisten aineiden tie- ja ratakuljetukset Rauman keskustan läpi satamaan 
aiheuttavat onnettomuustilanteissa kaasuvuoto-, kaasuräjähdys- tai tulipalo-
riskin. Lisäksi Rauman keskustassa toimivilla, kemikaaleja käyttäville tai käsit-
televille laitoksille on tunnistettu vastaavanlaisia onnettomuusriskejä. Onnet-
tomuusriskejä voidaan vähentää tai minimoida mm. tasoristeysten poistami-
sella, ratapiha-alueen kunnostustoimenpiteillä ja rakennusten kaasusuojauk-
sella.  

Gaia Consulting Oy:n joulukuussa 2011 tekemän selvityksen ”Turvallisuuden 
kustannukset maankäytön suunnittelussa” mukaisesti on vaihtoehdoille 1 ja 3 
arvioitu riskien vähentämisestä ja onnettomuussuojautumisesta aiheutuvat 3 
milj. € kustannukset. Vaihtoehdossa 2 on arvioitu kustannusten olevan enin-
tään 1 milj.€, sillä sataman siirtämisen myötä vaarallisten aineiden kuljetukset 
vähentyisivät merkittävästi keskusta-alueella. 
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5 TALOUDEN VIREYS  

5.1 Elinkeinoelämän investointivireys ja Rauman vetovoimaisuus 

Vaihtoehdossa 1 tulee rakentaminen olemaan pääasiassa nykyisen keskustan 
liepeillä olevien asuinalueiden laajentumista. Rakentamisen ennakoidaan ta-
pahtuvan vähitellen ja tarjoavan työtä paikallisille urakoitsijoille, mutta merkit-
tävää vaikutusta elinkeinoelämään tai asukasmäärän kasvuun ei rakennemal-
lilla 1 ennakoida olevan. 

Vaihtoehdossa 2 satamalta vapautuva alue Rauman keskustassa on kiinnos-
tava kohde sekä asutuksen että pienyritysten kannalta. Keskustaan rakennet-
tavat laadukkaammat asunnot voivat houkutella paikalle asukkaita Rauman 
ulkopuolelta ja siten vaikuttavan positiivisesti väkilukuun. Uusi satama-alueen 
ennakoidaan tarjoavan mahdollisuutta uusille toimijoille, joille ei ole ollut sopi-
vaa tilaa nykyisellä satama-alueella. Uudet toimijat luovat kysyntää myös uu-
sille lisäarvopalveluiden tuottajille. 

Vaihtoehdossa 3 asutus levittäytyy merenrannoille ja tarjoaa houkuttelevia 
tontteja varsinkin omakotiasujille, mutta alueiden sijoittuminen selvästi Rau-
man keskustan ulkopuolelle vähentää niiden arvoa. Alueet tulevat todennäköi-
sesti rakentumaan suurempina kokonaisuuksina kuin vaihtoehdossa 1, mutta 
sillä ei ole merkittävää vaikutusta paikalliselle elinkeinoelämälle. 
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6 YHTEENVETOTAULUKKO JA KUSTANNUSJAKO 

6.1 Rakennemallivaihtoehtojen 1 - 3 kokonaiskustannukset 

Taulukkoon 6 on koottu tässä kustannusvertailussa esitetyt eri osa-alueiden kustannukset 
sekä arvioitu, kuinka suuri osuus niistä tulisi Rauman kaupungin ja sataman sekä valtion 
maksettavaksi. Taulukossa 7 on kustannukset eritelty ajanjaksoille 2011…2017-2027 ja 
2027-2037. Vaihtumisvuoden valinnan lähtökohtana on se, että ensimmäiseen vaihee-
seen tarvittavat osayleiskaavat ja asemakaavat ovat vahvistuneet noin viiden vuoden ai-
kana. Taulukossa 8 vaihtumiskohtana on vuosi 2037 eli ajankohta, jolloin sataman nykyi-
nen vuokrasopimus päättyy. 

Valtio vastaa maanteiden tienpidosta ja sen kustannuksista (MTL 10 §). Kunnat osallistu-
vat maanteiden ja niiden liittymien suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin, mikäli esimer-
kiksi istutusten laatutasoa halutaan nostaa tai eritasoliittymän rakentamistarve tulee kun-
nan maankäytön (kaavoituksen) seurauksena. Kustannusjako sovitaan joka hankkeeseen 
erillisellä kustannusjakosopimuksella. 

 
Taulukko 6. Yhteenvetotaulukko, kustannukset vuosille 2011-2040 
 
 Yk-

sikkö Ve1 Ve2 Ve3 Kustannusjako 
s) 

KUSTANNUKSET 

Uusien asuma-alueiden han-
kinta ja infran rakentaminen 

milj. € 50  49 54 Rauma 100 % 

Maantiet milj. € 39 44 39 Rauma 50 % 
valtio 50 % 

Palvelut milj. € 72 57 80 Rauma 100 % 
Sataman laajentuminen milj. € 179 - 196 Rauma 100 % 
Sataman siirtyminen milj. € - 317 - Rauma 100 % 
Raideliikenne ja ratapihat 
(sulkeissa varaukset henkilö-
ratapihalle ja kaksoisraiteelle) 

milj. € 134 
 (+29) 

127  
(+9) 

113 
(+29) 

Ve1&3: Rauma 
100 % 

Ve 2: Rauma ja 
valtio yht.100% 

Uudet kadut sekä nykyisten 
katujen perusparannus 

milj. € 21 7 15 Rauma 100 % 

TULOT 

Uudet asuma-alueet milj. € 34 94 36 Rauma 100 % 

 YHTEENSÄ 
(kustannukset - tulot) 

milj. € 461 
(+29) 

507 
(+9) 

461 
(+29) 

 

Rauman kaupungin ja  
sataman osuus 

milj. € 441 360-470 
ka 415 

441  

Valtion osuus milj. € 20 40-150 20  



 16 
Rauman yleiskaavan strateginen osa 
Yleiskaavavaihtoehtojen Ve 1-3 kustannusvertailu 
   
 
Taulukko 7. Yhteenvetotaulukko, kustannukset jaksoille 2011…2017-2027 ja 2027-2037. 
 
 Yksikkö Ve1 Ve2 Ve3 

Ensimmäinen vaihe, vuodet 2011…2017 – 2027 

Uudet asuma-alueet, 50 % milj. € 25  25 27 
Palvelut, 50 % milj. € 36 28 40 
Raideliikenne ja ratapihat milj. € 134 127  113  
Sataman rakentaminen, 80-
111 ha 

milj. € 143 130 159 

Yhteensä milj. € 338 310 339 
 

Toinen vaihe, vuodet 2027 – 2037  

Uudet asuma-alueet, 50 % milj. € 25  24 27 
Palvelut, 50 % milj. € 36 29 40 
Maantiet milj. € 39 44 39 
Katuinvestoinnit milj. € 21 7 15 
Sataman rakentaminen, 20 ha 
tai 140-170 ha 

milj. € 36 87 37 

Hallien lunastus milj. € - 100 - 
Yhteensä milj. € 157 291 158 

 
Vuodet 2011-2037, yhteensä milj. € 495 601 497 

 
TULOT 

Uudet asuma-alueet milj. € 34 94 36 
 

Vuodet 2011-2037,  
kustannukset - tulot 

milj. € 461 507 461 

Rauman kaupungin ja  
sataman osuus 

milj. € 441 360-470 
(ka 425) 

441 

Valtion osuus milj. € 20 40-150 20 
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Taulukko 8. Yhteenvetotaulukko, kustannukset jaksoille 2011…2017-2037 ja 2037-2050. 
 
 Yksikkö Ve1 Ve2 Ve3 

Ensimmäinen vaihe, vuodet 2011…2017 – 2050 

Uudet asuma-alueet, 75 % milj. € 38  37 41 
Palvelut, 75 % milj. € 54 43 60 
Raideliikenne ja ratapihat milj. € 134 127  113  
Sataman rakentaminen, 100-
111 ha 

milj. € 179 137 196 

Yhteensä milj. € 405 344 410 
 

Toinen vaihe, vuodet 2037 – 2050  

Uudet asuma-alueet, 25 % milj. € 12 12 13 
Palvelut, 25 % milj. € 18 14 20 
Maantiet milj. € 39 44 39 
Katuinvestoinnit milj. € 21 7 15 
Sataman rakentaminen, 140-
170 ha 

milj. € - 80 - 

Hallien lunastus milj. €  0  
Yhteensä milj. € 90 157 87 

 
Vuodet 2011-2050, yhteensä milj. € 495 501 497 

 
TULOT 

Uudet asuma-alueet milj. € 34 94 36 
 

Vuodet 2011-2050,  
kustannukset - tulot 

milj. € 461 407 461 

Rauman kaupungin ja  
sataman osuus 

milj. € 441 260-370 
(ka 315) 

441 

Valtion osuus milj. € 20 40-150 20 
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