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Tiivistelmä 

Tausta
Vuonna 1991 UNESCOn maailmanperintölistalle nostettu Vanha Rauma ja sen suojavyöhyke kattavat yhdessä Rauman 
ydinkeskustan. Raumalla moderni keskustakehitys tapahtuu lähes aina suojavyöhykkeellä, läheisessä suhteessa kaupungin elävään 
historialliseen keskukseen. Diplomityöni on kannanotto tähän kaksoisrooliin. 

Suojavyöhykkeen käsite on tulkinnanvarainen, ja sen muodostama suoja maailmanperintökohteen säilymiselle ilmenee eri tavoin 
kohteesta riippuen. Usein termi viittaa rakentamisen tiukempaan asemakaavalliseen ohjaukseen.  

Pohdinta suojavyöhykkeen merkityksestä on ajankohtaista. Raumalla on vireillä keskustaa voimakkaasti muokkaavia 
kaavahankkeita, jotka yhdessä toteutuessaan voivat vaarantaa Vanhan Rauman  kaupallisen erityisaseman. Sen varaan rakentuu 
Vanhan Rauman maailmanperintöarvo elävänä kaupunkikeskuksena. Vireillä on sekä keskustan osayleiskaava että ns. Kanalin 
länsirannan asemakaavan muutos, joka tähtää Rauman mittakaavassa suureen kauppa-, matka- ja asuinkompleksiin. Hanke vertautuu 
mittakaavallisesti diplomityössä esiin nostettuun Rauman Nahkatehtaan historiaan. Vanhassa Raumassa ja Tuulensuun kortteleissa 
sijainnut punatiilinen tehdas hallitsi Rauman keskustakuvaa toimintansa aikana vuosina 1881-1968, minkä jälkeen tehdasalue hävisi
äkisti ja täydellisesti keskustakuvasta. Nykypäivänä historiallisiksi arvorakennuksiksi luettavat kohteet korvattiin aikaansa 
edustavalla bulkilla; modernilla kauppakeskus Suvituulella Vanhassa Raumassa ja Tuulensuun korttelissa seitsen- ja 
kolmikerroksisilla lähiömäisillä asuintaloilla. Vanhan Rauman ja Tuulensuun korttelin välissä sijainnut Tallikedon puisto on korvattu 
ylileveällä tieosuudella 1940-luvun jälkeen.  

Tehdasalueen purkamiseen ja uudisrakentamiseen johtaneen prosessin kaltainen interventio suojavyöhykkeellä ei saisi olla 
mahdollinen nykypäivänä. Nykyisiä ja tulevia kehityshankkeita tulisi verrata kaupunkikuvallisesti Nahkatehtaan hävittämiseen. Se, 
mikä nykyään nähdään arvoltaan korkeintaan keskinkertaisena, tulee näyttäytymään toisin lyhyen ajan kuluessa. Menetettyä ei saada
takaisin. 

Analyysi ja suunnitelma 
Diplomityön muodostavat tutkielma ja sen johtopäätöksille perustuva suunnitelma. Analyysin tiedot perustuvat kirjallisuuteen, 
arkisto- ja kenttätyöhön sekä haastatteluihin. Johtopäätökset suojavyöhykkeen merkityksestä Vanhalle Raumalle perustuvat 
taustatiedon avulla tehtyyn kaava- ja rakennushistoriallisen tarkasteluun, nykytilanteen kartoittamiseen sekä maailmanperintökohteen 
suojavyöhykkeen pohdiskeluun kansainvälisten esimerkkien valossa.  

Tulkintani suojavyöhykkeen roolista kulminoituu maailmanperinnön säilymistä turvaavan asenneilmaston luomiseen. Tämä ilmenee 
eri-ikäisten suojavyöhykealueiden kunnioittamisena itsenäisinä kokonaisuuksinaan, sekä rajavyöhykkeen harmonisoivaa käsittelyä.
Korostan suojavyöhykkeen positiivisia mahdollisuuksia rajoitusten ohella, ja erityisesti Rauma-brändin kehittämistä paikallisista
lähtökohdista ammentavan arkkitehtuurin avulla. Johtopäätöksiä havainnollistaa viitesuunnitelma Vanhan Rauman vieressä 
sijaitsevan case-alueen täydennysrakentamisesta. 

Case Tuulensuun korttelien rakennettu historia muodostuu kahdesta päävaiheesta. 1970-80-luvuilla muodostunutta nykytilaa edelsi
noin kahdeksan vuosikymmentä punatiilisenä tehdaskorttelina puurakenteisine asuin- ja makasiinirakennuksineen. Nykyään 
lähiömäinen asuinalue muodostaa jyrkän kontrastin rajanaapuriinsa Vanhaan Raumaan ja antaa keskustasta jäsentymättömän 
ensivaikutelman saavuttaessa kaupunkiin itäistä yhdysväylää pitkin. Pyrin harmonisoimaan korttelien suhdetta Vanhaan Raumaan ja
nostamaan alueen statusta kaupungin käyntikorttina. Palautan Tallikedon aukion Vanhan Rauman ja 1970-luvun Tuulensuun 
korttelin väliin. Tunnistan Tuulensuun korttelin arvot ja esitän sen julkisivujen säilyttämistä. Eheytän asuntorakentamisen avulla 
suunnittelualueen tilallista rikkonaisuutta ja elävöitän sisäänpäin kääntyvän korttelialueen katunäkymiä. Asuinalueen tavoiteltu
sosiaalinen rakenne jatkaa Vanhan Rauman kaltaista ja Tuulensuun korttelissa esiintyvää yhteisöllistä, asumisidentiteetiltään rikasta 
linjaa. 

Diplomityö heijastaa suojavyöhyketeeman ohella nykyhetken ilmiötä - 1970-luvun rakennustaiteen arvon asteittaista tunnustamista,
ja enteilee sen nousemista suojeltavan rakennusperinnön piiriin.
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 Sisällys
 Tiivistelmä

I SUOJA MAAILMANPERINTÖKOHTEELLE?

1.  Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen kaupunkikehitys

1.1.  Historia       
 Varhaiset vaiheet
 Tulliaidan ympäröimä kaupunki
 Intendentinkonttorin ruutukaavat
 Keskiaikainen kaupunkirakenne lähtökohdaksi
 Lars Sonck ja tulliaidan paikan korostuminen
 Kaava-alueet yhdistyvät
 Sotien jälkeen
 Keskustan kerrostalovaltaistuminen
 1980-luvun suojelukaava
 1990-2010
1.2.  Nykypäivän Rauma
 Väestö
 Asuminen
 Koulutus
 Kulttuuri
 Elinkeinot
1.3.  Rauma tulevaisuudessa - visio 2025

1.4.  Yhteenveto: Kaupunkikehitys suunnittelualueella

2.  Maailmanperintökohde ja suojavyöhyke

2.1.  Tausta
 UNESCO
 Maailmanperintösopimus
 Suojavyöhykkeen korostuminen
2.2.  Tulkintoja suojavyöhykkeestä
 Petäjäveden vanha kirkko
 Kioton historiallinen keskusta
 Tel Avivin Valkoinen kaupunki
2.3.  Vanhan Rauman suojavyöhyke
 Tyylien ja aikakausien kirjo
 Kaupan suuryksiköt
 Keskustan osayleiskaava 2010-luvun kiinnekohtana
2.4.  Kauppa keskittyy - kaupunkikuva mullistuu?
 Tausta
 Keskustan painopiste muuttumassa

2.5.  Yhteenveto: Kannanotto suojavyöhykkeen rooliin



II TUULENSUUN 1970-LUVUN KORTTELI 

1. Tausta

1.1. Historia
 Aika ennen nahkatehdasta
 Vanha tehdas
 Uusi tehdas
 Myöhemmät laajennukset ja nahkatehtaan konkurssi
 Lähiötyylinen kortteli
1.2. Nykytilanne
 Sijainti 
 Säilyneisyys 
 Materiaalit ja värit
 Sisäänkäynnit ja porrashuoneet
 Parvekkeet ja piha-alueet
 Asunnot
 Yhteistilat
 Asukkaat ja yhteisöllisyys
1.3. Tulevaisuus
 Peruskorjaukset

2.  Tuulensuun korttelin arvot

2.1. Rakennussuojelun näkökulma 1970-luvun rakennuskantaan
2.2. Arvot
 Kaupunkikuva
 Rakennukset
 Piha-alueet
2.3. Toimintasuositukset
 Yleistä
 Julkisivut
 Sisätilat 
 Piha-alueet



III SUUNNITELMA: EHEYTTÄMINEN

1. Lähtökohdat ja tavoitteet

1.1. Rakennuskanta ja kaupunkikuva suojavyöhykkeen näkökulmasta
 Suhde maailmanperintökohteeseen: Tallikedon aukion palauttaminen, liiketilat ja kevyen liikenteen yhteydet
 Kortteli no.66: Tuulensuun strukturalistinen tuulimyllykortteli
 Kortteli no.67: Leikarin 1980-luvun kortteli ja paikoitusalue
 Kortteli no.75: Huoltamo
1.2. Keskustan reuna-alueen eheyttäminen
 Muuntojoustavaa asumista
 Moottoriliikenne ja pysäköinti
 Asuinalue sosiaalisena ympäristönä
 Palvelukampus
 

Lähteet

Liitteet
 1   Pöytäkirjaote Vanhan Rauman hyväksymisestä maailmanperintökohteeksi
 2   Tuulensuun alueen ajantasa-asemakaava 
 

Viereinen sivu: Vanha Rauma, suojavyöhyke sekä Rauman rakeisuus vuonna 2013. (rk, he) 



I SUOJA  MAAILMANPERINTÖKOHTEELLE?



10

I SUOJA MAAILMANPERINTÖKOHTEELLE?

1. Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen kaupunkikehitys

1.1. Historia

Varhaiset vaiheet

Suomen kuudesta keskiaikaisesta kaupungista1 Vanha Rauma on parhaiten säilynyt. Alueella oli 
ollut pitkään pysyvä asutustihentymä sekä asema ympäröivien seutujen hengellisenä ja kaupallisena 
keskuksena jo ennen kaupungin virallista perustamista. Asutuksen varhaisimmat merkit ajoittuvat 
pronssikaudelle lukuisien tunnettujen hautaröykkiöiden perusteella. Nykyisen kaupungin juuret ajoittuvat 
ilmeisimmin 1350-luvulle tai jo sitä edeltävälle ajalle Nummen alueelle, jonka läheisyydessä sijaitsi 
tuolloin Pohjanlahden rantaviiva. Vaillinaisten maayhteyksien vuoksi vesireittien merkitys korostui, ja 
alueelle kehittyi vilkas kauppapaikka.2 Kaupungin syvään juurtunutta merellisyyttä kuvaa, että vielä 
1900-luvun alkupuolellakaan teiden ylläpitoon ei ohjattu merkittävästi julkisia resursseja toimivien 
vesiliikennereittien ja teollisuutta riittävästi palvelleen rautatien vuoksi.3 Vuosituhansien aikana keskusta-
alueen ja sen lähiympäristön korkokuva muodostui vaihtelevaksi geologisia oloja määrittelevän 
peruskallion epätasaisen laadun ja siitä seuranneen epätasaisen eroosion seurauksena.4

Kaupungin perustamisajasta on ristiriitaisia mielipiteitä. Erään näkemyksen mukaan se 
tapahtui 14.4.1442, jolloin Kalmarin unionin kuningas Kristoffer Baijerilainen (1416-1448) myönsi 
Rauman porvareille yhtäläiset kaupankäyntioikeudet Turun kaupungin porvareiden kanssa, mikä tarkoitti 

valtakunnan laajimpia mahdollisia kauppapaikan oikeuksia.5 Vuonna 1607 kuningas Kaarle IX (1550-
1611) puuttui alueen kehitykseen ja liitti kansan pyynnöstä yhteen Nummen, Rauman ja Lajon kylät, 
jolloin kaupungin maa-ala kasvoi huomattavasti. Väkiluku oli jo tuolloin lähes 500. Maankohoamisen 
myötä merenkulkuun sitoutuneen kaupunkikehityksen painopiste siirtyi pakenevan rantaviivan perässä 
länteen samalla kun joki eli ”Rauman ganal”6 kasvoi pituutta. Nummen kirkolta alkanut asutus siirtyi 
hiljalleen Pyhän Kolminaisuuden kirkon ympärille7 ja siitä edelleen nykyisen Kauppatorin ympäristöön.8 
Asuinrakennukset olivat 1400–1500-luvulla savupirttejä ja usein turvekattoisia, kuten varhaisemmissakin 
vaiheissa. Raatihuone sijaitsi ilmeisesti vanhan Kalatorin seudulla, ja se oli kaksikerroksinen 
puurakennus, jonka alakerrassa oli vankila.9 Varhaiskeskiajalta ovat säilyneet Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon rauniot ja myöhäiskeskiajalta 1500-luvun alkupuolella valmistunut fransiskaaniluostarin kirkko 
eli nykyään käytössä oleva Pyhän Ristin kirkko. Fransiskaaniluostarin kirkko perustettiin mantereesta 
erilliselle saarelle, mistä juontuu paikannimi Luostarinluoto. Paikkaa on myös kutsuttu Tallinmäeksi10, 
millä lienee yhteys nykyään Vanhan Rauman pohjoisreunalla sijaitsevaan Tallikedon alueeseen ja 
tiennimeen Tallikedonkatu.11

1  Keskiaikaisia kaupunkeja ovat Rauman lisäksi Naantali, Porvoo, Turku, Ulvila ja Viipuri.
2  Rauman museo 2011 I, 1.-10. kappale
3  Rauman museo 2011 IV, alaotsikko Raumalaisten yhteyksiä 1. kappale
4  Lähteenoja 1946, s. 6

5  Rauman museo 2011 I, 12.-16. kappale
6  Vanha raumalainen murreilmaus, joka on yhä käytössä “kanali”- ja “kanaali” -sanojen rinnalla. 
      Rauman murteessa genetiivin jälkeen alkukirjain liudentuu g:ksi.
7  Nykyinen Kalatorin alue
8  Rauman museo 2011 II, 1.-2. kappale
9  Rauman museo 2011 I, 34. kappale
10  Ibid., 29. kappale. 
11  Tallikedonkatu muodostaa rajan Vanhan Rauman ja diplomityön suunnittelualueen väliin.
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Tulliaidan ympäröimä kaupunki

Vanhin tunnettu kartta Raumasta on summittainen ja vasta vuodelta 165012, mihin mennessä muun 
muassa maankohoaminen, kaupungin laajeneminen, kirkkorakentamishankkeet, taudit, nälänhätä ja 
lukuisat palot sekä tulliaidan rakentaminen vuonna 1627 olivat muokanneet voimakkaasti kaupunkikuvaa. 
Tulliaita asetti raamit kaupunkielämälle rajoittaessaan kaupunkilaisten ja vierailijoiden kulkua tiluksille, 
satamaan ja takaisin kaupunkiin. Käynti tapahtui harvoista porteista ja veräjistä, joilla kontrolloitiin 
kaikkea kaupunkiin tuotavaa ja sieltä vietävää sekä kannettiin veroja.13

Viimeisin, koko kaupungin tuhonnut tulipalo oli vuonna 1682. Sitä seuranneen 
jälleenrakentamisen yhteydessä kaupungin katuja oikaistiin ja levennettiin. Torin ympäristön 
säännöllisemmät korttelit ovat peräisin näistä toimenpiteistä, mutta tietoa suunnitelmallisesta 
asemakaavoituksesta tältä ajalta ei ole.14

Vuoden 1756 tilannetta kuvaavan asemakartan mukaan Rauma oli tuolloin miltei nykyisen 
Vanhan Rauman muotoinen, selvärajainen rakennettu alue, jonka kadut kulkivat idästä länteen ja 
etelästä pohjoiseen. Vuonna 1776 valmistui nykyisen torin laitaan kivinen raatihuone, jonka suunnitteli 
Turun kaupunginarkkitehti Christian Friedrich Schröder (1722-1789). Rakennuksesta muodostui 
kaupungin merkittävin statussymboli ja nykyaikaan säilynyt tunnusmerkki.15 Tätä merkkirakennusta 
lukuun ottamatta talot olivat edelleen pääasiallisesti puisia.16 Vuonna 1800 asuttuja taloja oli 253, mutta 

pienehkön tullialueen sisäpuolelle mahtui myös autiotontteja. Meren ranta ulottui tuolloin huomattavan 
lähelle kaupungin lounaisosaa, kun 2000-luvulla lyhin etäisyys Vanhalta Raumalta merelle johtavan 
kanalin suulle mitataan kilometreissä. Mantereeseen kiinni kuroutunut Aittakari muodosti tuolloin jo 
pitkän niemen, jonka rannat olivat täynnä alustenomistajien aittoja ja niiden edustan laitureita. Aluksilla ei 
voitu enää purjehtia sataman ja kaupungin välillä joen ruoppauksesta ja syventämisestä huolimatta, joten 
Aittakarille rakennettiin laituri vuonna 1789 lastien purkamista varten, mistä jatkui keskustan ulkopuolisen 
sataman kehittyminen.17 Kaupunkilaisporvarien arkea häirinnyt tulliaita purettiin vuonna 1809.18

Kaupungin ympäristö oli vielä maanmittausauskultantti Anton Johan Röneholmin (1811-1881)19 
tekemän tiluskartan aikaan vuonna 1838 osittain rakennettua ja osittain luonnonmaisemaa - peltojen, 
niittyjen ja avokallioiden aluetta. Asuinrakennusten, aittojen ja tuulimyllyjen ryhmiä sijaitsi harvakseltaan 
niiden lomassa. Nykyinen Vanha Rauma muodosti aina 1800-luvun puolenvälin tienoille tiiviisti rakennetun 
alueen, itse kaupungin, jonka laajuus oli tuolloin 800x550 metriä. Tämä yhdyskuntarakenne on säilynyt 
nykypäiviin. Vanhan Rauman kaakkois- ja luoteisosiin on myöhemmin rakentunut saumattomasti joitakin 
ruutukaavaan perustuvia kortteleita, mutta pääosin keskiaikainen kaupunkirakenne erottuu uudemmista 
alueista puistoalueiden välityksellä.20

12  Köykkä 2000, s. 10
13  Rauman museo 2011 II, 5.- 12. kappale
14  Ibid.
15		Biografiakeskus	2006.	Schröder	edusti	rokokoota	ja	ranskalaista	klassismia,	ha	hänen	suunnittelemiaan
      ovat mm. eräät Turun palon jälkeiset kaupunkitalot, Fagervikin, Teijon ja Viksbergin kartanot sekä
      Turun tuomiokirkon tornin huipun viimeistely vuonna 1759.
16  Lähteenoja 1935, s. 31-32

17  Rauman museo 2011 III, 5-10. kappale
18  Rauman museo 2011 II, 5. kappale
19  Helsingin yliopisto 2013, Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
20  Köykkä 2000, s. 10–11
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Yhdistelmä intendentinkonttorin ruutukaavoista vuosilta 1864 
ja 1882. Kaava-aluetta on laajennettu säännönmukaistetun 
ensimmäisen kaupunginosan länsi- ja pohjoispuolelle samaa 
itä-länsisuuntaista koordinaatistoa jatkaen. Kaupunginosien 
väliin ja mutkittelevan joen kohdalle oli suunniteltu laaja 
puistoalue. Kaava jäi suurelta osin toteutumatta. Nykypäivään 
ovat säilyneet korttelit Vanhan Rauman ja oikaistun kanalin 
välissä palokujia lukuunottamatta. (rk)
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Idströmin asemakaavaehdotus vuodelta 1898. (ka)
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Intendentinkonttorin ruutukaavat

Vuonna 1864 Helsingin Intendentinkonttorissa laadittiin Ernst Bernhard Lohrmannin (1803-1870) aikana 
asemakaavatasoinen suunnitelma kaupungin laajentamisesta Vanhan Rauman ulkopuolelle ja kanalin 
mutkan länsirannalle - kallioiden ja niittyjen laikuttamalle vesijättömaalle. Formalistisen, palokujin 
varustetun ruutukaavan hallitseva itä-länsi-akseli linjattiin Vanhan Rauman pääkatujen suuntaisesti. 
Muilta osin suunnitelma heijastelee voimakkaasti säännöllisen geometrian tavoittelua, jossa ei ole 
huomioitu rakennusmaan laatua, olemassa olevaa tiestöä, rakennuskantaa tai pinnanmuotoja. Kaavan 
rinnalle laadittiin intendentinkonttorissa vuonna 1882 suunnitelma Vanhan Rauman ja kanalin itäpuolen 
säännönmukaistamiseksi vastaavan ruutukaavasommitelman avulla. Näiden kahden kaava-alueen 
väliin oli piirretty jo vuonna 1864 leveä puistoalue, joka jakaisi kaupunginosat itsenäisiksi toiminnallisiksi 
alueiksi.21

Molemmista kaavoista toteutui vain pieniä osia. Vanhan Rauman ja sen ympäristön 
säännönmukaistamiseen tähdänneestä kaavasta toteutui ainoastaan muutamia kortteleita Vanhan 
Rauman ja kanalin välissä sekä muinaisen tulliaidan eteläpuolella. Ensimmäisenä alkoivat rakentua 
Vanhan Rauman ja kanalin väliset kortteliruudut ja sen jälkeen eteläpuolelle kaavoitetut korttelit. Nämä 
Eteläkadun ja Vanhan Rauman välissä sijaitsevat Onnela-asuinalueen22 korttelit Vanhan Rauman 
suojavyöhykkeellä23 sekä osa säilyneistä rakennuksista on vuoden 1882 kaavan mukaisia, joskin 
palokujat ovat hävinneet. Kanalin länsirannalla ruutukaavaa alettiin noudattaa 1900-luvun taitteessa, 
ja silloin syntyneet katulinjat noudattelevat osittain Kuninkaankadun24 mukaista itä-länsisuuntaista 
periaatetta. Joitakin toteutuneita katulinjoja kuten Kanavakatu sekä kanalia reunustavia Tarvonsaaren 
puistoja 1900-luvun alusta on säilynyt muistumina vuoden 1864 kaavasta.25

21  Ibid., s. 12–15
22  Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Museoviraston RKY-inventoinnissa.
23  Maailmanperintökohteen suojavyöhyke, ks. 2.3 Vanhan Rauman suojavyöhyke 
24  Vanhan Rauman pääkatu
25  Köykkä 2000, s. 12–15. Liukkonen 2011 (IV), alaotsikko Kaupungin laajeneminen 1. kappale

Keskiaikainen kaupunkirakenne lähtökohdaksi

1800-luvun lopulla Rauman keskustan neljännen merkittävän asemakaavan laati G. Idström. Tässä 
kaavassa vuodelta 1896 Vanhan Rauman säännönmukaistamisesta luovutaan lopulta, ja olemassa 
oleva kaupunkirakenne otetaan uuden kaavan pohjaksi. Keskustan uusien osien rakentamista 
ohjaamaan otetaan keskustan nykytilannettakin hallitseva vaihtelevien koordinaatistojen viuhka, joka 
nivoutuu yhteen nykyisen kaupungintalon26 korttelissa ja aukeaa vanhan diagonaalisen Valtakadun 
suuntaisesti luoteeseen. Vuonna 1897 valmistuneen Rauman radan linjaus esitetään kaavassa. 
Maaperän luonnollisia muotoja korostavassa ehdotuksessa myös kanalin mutka esitettiin oikaistavaksi, 
mikä toteutui vuonna 1899. 

Nykyinen keskusta ja rautatien pohjoispuolen korttelit toteuttavat vuoden 1896 kaavaa, jonka 
koordinaatistot myötäilivät olemassa olevaa kaupunkirakennetta sekä entisen vesijättömaan kallioisia 
saarekkeita. Toisin kuin vuoden 1882 kaavassa Vanhan kaupungin pohjoispuoli on esitetty ruutukaava-
alueen sijaan peltoina ja niittyinä, jollaisina ne näyttäytyvät vielä 1940-luvulla otetussa ilmavalokuvassa. 
Varsinainen kolmas kaupunginosa syntyi junaradan pohjoispuolelle sijoitettuina kortteleina, joista toteutui 
kuusi.27

Joitakin Idströmin kaavan kortteli- ja kaupunkirakenteita on siirtynyt nykypäivään. Vanha 
kaupunki erottui vuoden 1896 kaavassa sekä sen jälkeisessä kehityksessä edelleen selkeänä 
kokonaisuutena, mikä johtunee osittain kirkkojen ja niitä ympäröivien hautausmaiden sijoittumisesta 
vanhan kaupungin laitamaille. Uudet alueet kehittyivät hieman irti vanhan kaupungin rakennuskannasta 
lukuun ottamatta kahta poikkeusta: kaakkoisosien nykyistä Onnelan aluetta ja diplomityöhön liittyvää 
luoteisosien Nahkatehtaan vanhan puolen korttelia28, joiden ruutukaavat jatkavat saumattomasti 
epäsäännöllistä kaupunkirakennetta.29

26  Rakennettu alunperin VPK:n taloksi 1900-luvun alussa. Rauman Nahkatehtaankin rakennuksia
      suunnitelleen August Heleniuksen suunnitelma vuodelta 1899. Kaupungintaloksi vuonna 1910.
      Vanha osa suojeltu asemakaavalla. YLE 2012, 2.-4. kappale
27  Köykkä 2000, s. 19
28  Nykyinen Suvituuli-kauppakeskuksen kortteli kanalin etelärannalla. Esitetty olemassa olevin
      tehdasrakennuksin Idströmin kaavassa.
29  Köykkä 2000, s. 16–19
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Lars Sonck ja tulliaidan paikan korostuminen

Merkittävältä kansallisromanttisen kauden arkkitehdiltä Lars Sonckilta 
(1870-1956) tilatussa asemakaavassa ja Suomen ensimmäisessä 
nk. suojelukaavassa vuodelta 1915 eriteltiin Vanha Rauman 
kadut ja tontit yksityiskohtaisesti. Kaava mahdollisti keskiaikaisen 
katuverkoston säilymisen. Katuja esitettiin paikoin levennettäväksi 
ja myös kauppatoria laajennettavaksi pohjoiseen, mutta muutoksista 
toteutui vain osa. Sonck havaitsi tulliaidan muinaisen sijainnin 
merkityksen kaupungin kehitykselle ja nosti rajalinjan kauttaaltaan 
esiin puistoalueiden avulla. Näin myös erotettiin uudet säännölliset 
kaava-alueet Vanhan Rauman epäsäännöllisestä katuverkosta 
lukuun ottamatta jo kiinni kasvaneita etelä- ja luoteissivujen 
kortteleita. Kaavan laatimisen aikaan puistoiksi esitetyt alueet olivat 
jo valmiiksi puistoja tai niittyjä ja vesijättömaita. Puistoalueita on 
kehitetty sittemmin pääosin30 Sonckin kaavan hengessä, mikä on 
johtanut Vanhan kaupungin ja tulliaidan muinaisen paikan selkeään 
erottumiseen nykyäänkin lähes koko ympärysmitalla.31

30  Kartan luoteiskulmassa sijainneen Tallikedon puiston on korvannut 
katulinja.
31  Köykkä 2000, s. 20–21
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Sonckin suojelukaava vuodelta 1915. Vanhan Rauman tontit ja kadut on eritelty yksityiskohtaisesti ja tulliaidan paikka on nostettu 
esiin Vanhaa Raumaa ympäröivien puistoalueiden avulla. Samalla kaupungin vanhin osa erotettiin uusista alueista. Tallikedon puisto 
esitetään kartan luoteiskulmassa. (rk)
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Kaava-alueet yhdistyvät

Vuonna 1922 Oulun lääninarkkitehtinäkin (1909-1917) toiminut 
arkkitehti Harald Andersin (1883-1936) laati asemakaavan sekä 
Porin että Rauman keskustalle. Rauman keskustassa kaava-
aluetta on laajennettu varovaisesti Vanhan kaupungin peltojen 
hallitsemalle pohjoispuolelle sekä laajana uudisalueena kolmannesta 
kaupunginosasta luoteeseen. Kaava muokkaa kaikkia olemassa 
olevia kaupunginosia, mutta vuoden 1898 kaavan tavoin sitä 
pohjustavat niin vanhat kaavat kuin toteutuneet alueetkin. Tähän 
saakka toisistaan erillään kasvaneet alueet kuroutuvat Andersinin 
kaavassa yhteen. Olennaisena teemana on diagonaalisen 
Valtakadun linjauksen jatkaminen radan pohjoispuolella 
Syväraumankatuna. Samalla muodostettiin radan pohjoispuolelle 
ominainen kolmiosommitelma kolmiotontteineen.32

Kaupungin kehitys ei edennyt täysin kaavojen mukaan ja 
alueet täyttyivät harvoin valmiiksi niiden osoittamalla tavalla. Asutus 
levisi omien lakiensa mukaan. Esimerkiksi Nummen alue rakentui 
vilkkaasti jo 1920-luvulla ja oli ilmakuvan mukaan tiiviisti rakennettu 
1940-luvulla, jolloin keskeisiä keskustatontteja kanalin länsirannalla 
oli yhä rakentamatta.33

Rauman kehittyminen teollisuuskaupungiksi 1900-luvun 
aikana synnytti tehtaiden läheisyyteen asuinalueita, varhaisimpina 
Nahkatehtaan asuinalueet Pohjola ja Kotola34 Vanhan Rauman 
kupeessa. Muita tehtaiden ja sahojen läheisyyteen kohonneita 
alueita 1900-luvun alkupuoliskolla olivat muun muassa Lasitehtaan 
asuinalueet Korkeakariin ja Kompin saarelle sekä Leikarin asuinalue 
Rauman radan työntekijöille.35  

32  Ibid., s. 22–24
33  Rauman museo 2011 IV, alaotsikko Kaupungin laajeneminen 3. kappale
34  ks. osa II Tuulensuun 1970-luvun kortteli / 1.1. Historia / Uusi tehdas
35  Rauman museo 2011 IV, 10.-15. kappale
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Ylhäällä: Rauman Nahkatehtaan työntekijöiden asunto-osakeyhtiö Pohjola Tuulensuun tontilla. (rm)
Alhaalla: Nahkatehtaan työntekijöitä punatiilisen tehdasrakennuksen edustalla Vanhassa Raumassa. (rm) 
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Harald Andersinin laatima Rauman kaava-alueen laajennos vuodelta 1922. (rk)
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Vuoden 1935 ilmakuva. Pohjoinen sisääntuloreitti levenee aukiomaiseksi Nahkatehaan kohdalla, nykyisen Tuulensuunkadun paikalla. (rk)
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Sotien jälkeen

1940-luvun alussa raumalaisten lukumäärä oli hitaan kasvun seurauksena kohonnut yli kahdeksaan 
tuhanteen. Kehitys muuttui nopeaksi nousuksi sotien jälkeen. Vaikka sotavuosien pommitukset tuhosivat 
kaupunkiympäristöä Raumalla suhteellisen vähän, oli tarve yhteiskunnan ja asuinalueiden kehittämiselle 
suuri toisen maailmansodan jälkeen. Kasvava teollisuus- ja koulutuskaupunki veti työntekijöitä, ja myös 
rajantakaisten alueiden siirtoväen asuttaminen oli viime kädessä kaupungin vastuulla. Kaupungin haaste 
asuttaa syntyvyydenkin puolesta vauhdikkaasti kasvava väestö sekä päivittää palvelujen, koulujen, 
sosiaalihuollon ja kaupunki-infrastruktuurin kapasiteettia oli jatkuva. Vuonna 1952 Raumaan liitettiin 
Sampaanalan ja Lahden kylät ympäröivästä maalaiskunnasta, mikä oli seurausta paineesta kasvattaa 
kaupungin maa-alueita. Kaupungin ja maalaiskunnan taajamien väliin jäi muutamien kilometrien levyinen 
harvaan asuttu vyöhyke.36

Uusia yhtenäisen rakennuskannan asuinalueita nousi niin kaupungin kuin teollisuuslaitosten 
ja niiden työntekijöiden myötävaikutuksella ympäri Raumaa. Pienehköjen tonttien omakotitaloalueet 
täyttyivät pääasiallisesti puolitoistakerroksisilla rintamamiestaloilla, mutta myös rapattuja kahden tai 
useamman perheen taloja rakennettiin väljemmille tonteille. Tällaista tyyliä edustaa osittain esimerkiksi 
maakuntakaavassa merkittäväksi noteerattu Kukonkarin alue Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä. Myös 
puu- ja kivikerrostaloalueita rakennettiin.37

Keskustan kerrostalovaltaistuminen

Sotien jälkeiselle maanlaajuiselle rakennemuutokselle oli 1960-1970-luvuilla ominaista voimakas 
muuttoliike maaseuduilta kaupunkeihin, minkä seurauksena syntyneeseen asuntopulaan vastattiin 
tavallisesti rakentamalla lähiöitä kaupunkien ulkopuolelle. 1950–1960-luvuilla Raumalla ei ollut vielä 
varsinaisia lähiö- tai esikaupunkialueita.38 1970-luvulla Raumalla alkoi varsinaisten lähiöiden aika 
alkaen Meriraumasta ja Lajosta, ja lähiöiden keskelle syntyivät myös Rauman ensimmäiset marketit ja 
ostoskeskukset - vaihtoehtoisina kauppapaikkoina Vanhan Rauman torille ja erikoisliikkeille.39

Kerrostalopainotteinen asuntorakentaminen johti jo 1940–1950-luvuilla arvostustaan menettäneen 
Vanhan Rauman mittakaavalliseen kutistumiseen kaupungin keskustakuvassa.40 Raumalla 
esikaupunkimaisia rakennustyyppejä alettiin käyttää 1950-1960-luvuilla keskustan rakennetuilla 
alueella ja  aiemmin pienimittakaavainen keskusta kerrostalovaltaistui lyhyessä ajassa. Lähiömäinen 
rakentaminen alkoi muokata voimakkaasti kaupunkikuvaa, kun vanhoja puutalokortteleita purettiin ja 
ne korvattiin elementtitaloilla. Lähiötyylisessä rakentamisessa asuintalojen pohjakerroksiin ei sijoitettu 
enää liikehuoneistoja, mikä osaltaan toi radikaalin muutoksen vallitsevaan kaupunkirakenteeseen.41 
1970-luvulla asuntotuotanto oli kiivainta, ja paikallislehdissä uutisoitiin taajaan uusien 
elementtikerrostalojen saavuttaneen harjakorkeuden. Uutiskynnyksen ylitti usein myös kaupunkilaisten 
kasvava tyytymättömyys kolkoksi muuttuneeseen kaupunkikuvaan. 

Ydinkeskustassa purettiin 1960-1970-lukujen taitteessa konkurssiin joutuneen Rauman 
Nahkatehtaan42 rakennukset, ja niiden tilalle kohosi keskustaa modernisoiva rakennusrypäs - 
Tuulensuun seitsenkerroksinen asuinkortteli sekä Sokoksen monitoimikortteli.

36  Ibid., 3. kappale, alaotsikko Siirtoväki 1. kpl. Lisäksi alaotsikot Köyhäinhoidosta sosiaalihuoltoon;
      Koulutus, kulttuuri- ja urheiluelämä sekä Kunnallinen vesi-, energia- ja jätehuolto. 
37  Ibid., alaotsikko Kaupungin laajeneminen 4.-6. kappale

38  Lähiöajattelu juontaa alun perin 1800-luvun lopulle englantilaisen Sir Ebenezer Howardin (1850-1928)
      kehittämään puutarhakaupunkimalliin, joka vastasi teollistumisen myötä syntyneisiin kaupunkikuvan
      ongelmiin. Puutarhakaupungin suomalaiset sovellutukset metsäkaupunki ja kompaktikaupunki kehittyivät
      1940-luvulta alkaen Otto I. Meurmanin (1890-1994) teorioiden sekä II maailmansodan jälkeisen asunto- 
      ja resurssipulan värittämissä olosuhteissa.
39  Rauman museo 2011 IV, alaotsikko Kaupungin laajeneminen 7.-8. kappale. Rauman kaupungin
      kaavoituksen lehtileikekokoelma vuosilta 1960–1980.
40  Rauman kaupungin kaavoitusosaston lehtileikekokoelma vuosilta 1960–1980.
41  Köykkä 2000, s. 68-71
42  Nahkatehtaan uusi puoli sijaitsi diplomityön suunnittelualueella Tuulensuun korttelissa. Nahkatehdashistoria ks.  
      Osa II, Kapple 1.1. Historia
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Ylhäällä: Välille 1961-1962 ajoittuva ilmakuva Rauman keskustasta, josta jo erottuu keskustan kerrostalovaltaistuminen. Kuva on otettu 
lännestä kohti kuvan keskiakselilla sijaitsevaa nahkatehdasta ja Vanhaa Raumaa. Yläosassa erottuvat vasemmalta alkaen rautatie, 
Tuulensuun alue ja siitä itään johtava Porinväylä, nahkatehtaan yläpuolella Kukonkarin 1950-luvun omakotitaloalue sekä kirkontorni 
vehreässä jokivarressa. Tuulensuun ja rautatien välinen alue on edelleen niittymäistä aukeaa. (rm)

Alhaalla: Lehtileike 26.11.1970 Rauman kaavoituksen lehtileikearkistossa. Siinä esitellään ”taiteilijan” näkemystä rakennettavasta alueesta 
eli Sokoksen ja Tuulensuun korttelissa. Kuvassa taustalla näkyy nahkatehtaan piippu - ilmeisesti tarkoituksena säilyttää se osana 
kaupunkikuvaa.(rk)
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Ilmakuva Raumasta vuodelta 1965. (rk)
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1980-luvun suojelukaava

1900-luvun jälkipuolen merkittävin kaavahanke oli jo 1960-luvulla kaupungissa virinneen Vanhan Rauman 
säilyttämishalun tuloksena ja arkkitehti Reino Joukamon (s.1923) johdolla syntynyt suojelukaava vuonna 
1981.43 Kaavassa esitettiin Vanhan Rauman suojellut ja suojelemattomat rakennukset sekä rakennukset, 
jotka suositettiin säilytettäviksi, mutta voitaisiin tarvittaessa korvata uusilla. Lisärakennusoikeudet, 
korjaustapaohjeet sekä ohjaus uusrenessanssijulkisivujen palauttamiseen ja ajallisen kerroksellisuuden 
vähentämiseen kuuluivat kaavasisältöön. Kaavan myötä myös taloja yhdistävien porttirakennelmien 
määrä lisääntyi huomattavasti ja muutti merkittävästi katukuvaa. Osittain palautettiin aikojen kuluessa 
hävinneitä portteja ja entisöitiin säilyneitä, mutta rakennettiin myös uusia. Hallinnollisesti kaava johti 
Vanhan Rauman erityiselimen sekä neuvonta-arkkitehdin viran vakiinnuttamiseen osaksi suojelutyötä.

Kaavaa on noudatettu hyvin, ja pitkälti sen ansiota on Vanhan Rauman säilyminen. 
Nykypäivän mittareilla suojelukaava on kuitenkin hämmästyttävän salliva ja luo paineita uudistuksiin 
ja maailmanperintökohteen suojelun laajentamiseen. Esimerkiksi keskeisen Kuninkaankadun kaikki 
liikerakennukset olisivat yhä voimassa olevan 1980-luvun kaavan mukaan korvattavissa uusilla 
moderneilla rakennuksilla.44

1990-2010

Keskustan keskeisiä osia määrittelevä vuoden 1990 asemakaava seuraa pääosin keskustan korttelien, 
tonttien sekä rakennusten rajapintoja, ja jatkaa jo 1980-luvlla aloitettujen liikennejärjestelyjen 
muokkaamista. Joidenkin rakennusten suojelustatus vahvistettiin45, toisaalla mahdollistettiin vanhojen 
rakennusten korvaaminen uusilla 2 2/3-kerroksen uudisrakennuksilla, mikä on monin paikoin tapahtunut 
ja paikoin poikkeusluvalla nelikerroksisena. Valtakadun varren rakennukset ohjattiin säilytettäviksi, 
kun taas niiden julkisivujen taakse kätkeytyvät alueet ja sivukatujen varret voitiin muuttaa. Pohjoiseksi 
sisääntuloreitiksi johdettiin Luoteisväylä, joka jatkuu Satamakatuna ja levenee Keskuspuiston kohdalla 
puistokaduksi.46 1990-lukua ja Vanhan Rauman suojelukehitystä luonnehtii olennaisesti myös 
maailmanperintökohteeksi hyväksyminen vuonna 1991.

2010-luvulla Rauman keskustakehityksen kulmakivi ja pitkän tähtäimen mullistus on hanke 
uudesta kauppakeskuksesta ja matkustajaterminaalista sekä näihin liittyvästä asuinalueesta. Esittelen 
hankkeen tarkemmin kohdissa ”2.3. Vanhan Rauman suojavyöhyke” sekä ”2.4. Kauppa keskittyy - 
kaupunkikuva mullistuu?”.

43  Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi Joukamolle vuonna 2014 Otto-Iivari Meurman-palkinnon elämäntyöstä 
      (1964-1986) Rauman kaavoituksessa. Palkintolautakunnan perusteluiden mukaan Joukamo on ”osaamisellaan, 
      näkemyksellään ja taistelutahdollaan keskeisesti vaikuttanut siihen, että Rauma on nykyään hieno esimerkki 
      suomalaisesta kaupunkirakentamisen kulttuurista ja sen kehityksestä” sekä merkittävällä osuudella vaikuttanut 
      Vanhan Rauman kirjaamiseen UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Lähde: SAFA 2014
44   Tammi et. al 2013

45  Vpk:n talo, Lönnströmin taidemuseo & entinen leipomo
46  Köykkä 2000, s. 31-33
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Ote voimassa olevasta vuoden 1990 asemakaavasta. (rk)
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1.2. Nykypäivän Rauma

Vaihtelevan kehityskaaren läpi kaupungin vanhin osa säilyttänyt asemansa todellisena keskuksena 
ja kaupunkikulttuurin kivijalkana. Keskiajalta juontuva katuverkko, historiallinen rakennuskanta sekä 
vilkkaasti sykkivät kadut uhkuvat urbaania nykyaikaista puukaupunkikulttuuria. Koska Vanha Rauma 
suojavyöhykkeineen kattaa kaupungin ydinalueet ja -toiminnot, on sen rooli kaupunkisuunnittelussa 
keskeinen. Myös Rauman kaupungin 2009 aloitettu imagonrakennus- ja tunnettuustyö kumpuavat 
Rauman ja sen ensimmäisen kaupunginosan merellisestä historiasta, minkä vaikutus näkyy ja tuntuu 
yhä. 

          1. Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen kaupunkikehitys

47  Ks. 2. Maailmanperintökohde ja suojavyöhyke

Rauman kaupungissa on valmisteilla keskustan osayleiskaava, joka tähtää keskustakehityksen 
ja suojavyöhykkeen toimintojen tarkastelun ohella Vanhan Rauman 1980-luvulta peräisin olevan 
suojelukaavan uudistamiseen. Maailmanperintökohteen yhtenä tärkeimmistä suojelumetodeista on 
etsiä tasapainoa rajoitusten ja omistajien oikeuksien välillä siten, että asumistyytyväisyys ei laskisi, vaan 
alue pysyisi sekä haluttuna asuinalueena että riittävän kaupallisena. Nämä kaksi piirrettä muodostavat 
perustan Vanhan Rauman maailmanperintöarvoille, koska ne turvaavat historiallisen kaupungin 
säilymisen elävänä keskuksena.47

Viereinen sivu: Nyky-Rauman rakeisuuskuva. (rk)
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Väestö

Muuttoliike suosi Raumaa 1900-luvulla positiivisesti aina 1970-luvulle, jolloin sen vaikutus heikkeni 
ja pysähtyi lopulta. 1980-luvulla väkiluku kasvoi noin sadalla hengellä vuodessa lähinnä suhteellisen 
korkean syntyvyyden vuoksi. Rauman maalaiskunta liitettiin vuosikymmenten pohdinnan jälkeen 
Raumaan vuonna 1993, mikä toi kaupunkiin maa-alueita sekä 8500 uutta asukasta. 1990-luvun alussa 
alle 30 000 tuhannen pudonnut väkiluku kasvoi tuolloin jyrkästi. Rauman koko kasvoi toisen kerran 
merkittävästi 2000-luvulla, kun Kodisjoen ja Lapin kunnat liitettiin kaupunkiin vuosina 2007 ja 2009. 
Väkiluku nousi liitosten myötä yli 40 000:een.48 

Vuoden 2012 lopussa asukkaita oli 39 842.49 2010-luvulla väestö vähenee noin 0,3 %:lla 
vuodessa, mikä kirjoitushetkellä tarkoittaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuosittain 124:ä 
henkilöä vuoteen 2040 saakka. Lasten ja nuorten määrä vähenee samanaikaisesti keski-ikäisten ja 
suurten ikäluokkien poistuessa työelämästä. Radikaalein väestöllinen ja samalla yhteiskunnallinen 
muutos on senioreiden eli yli 75-vuotiaiden määrän kaksinkertaistuminen vuoteen 2040 mennessä.50
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Noin 80 % raumalaisista asuu asemakaava-alueella viiden kilometrin säteellä keskustasta ja loput 
noin seitsemän kilometrin säteellä kyläalueella.51 Maaltapako näkyy keskustan ja palvelukeskusten 
väestötiheyden lisääntymisenä tai ennalta pysymisenä verrattuna maaseutumaisiin osiin. Rauman 
sisäisissä muuttoliikkeissä on havaittavissa uusien pientalovaltaisten asuinalueiden suosio ja tahtotila 
kaupungin merellisyyden voimistamiseksi. Rauma on historiallisista syistä perinteikäs pientaloasumisen 
kaupunki, mikä on osittain johtanut suomalaisittain väljään asumiseen. Aikavälillä 2000-2007 rakennetusta 
550 asuintalosta vain n.50 oli rivi- tai ketjutaloa, ja tätäkin pienempi määrä kerrostaloja. Väestökehityksen 
myötä asuntokuntien määrä tulee kasvamaan mutta niiden koko pienenee ja asumisväljyys yhä kasvaa. 
Vuonna 2007 yli 70 % Rauman asuntokunnista oli yhden ja kahden hengen asuntokuntia. Hallitsevat 
asumismuodot olivat tuolloin erillispientalot (45 %) ja kerrostaloasuminen (40 %). Väestön ikääntyminen 
haastaa monipuolistamaan asuntotarjontaa vanhushuollon, senioriasumisen ja sairaanhuollon 
kapasiteetin vahvistamiseksi. Tavoitteena väestöselvityksessä pidetään vanhusten keskusta-asumista 
omassa asunnossa kotiin tuotavien palvelujen kera. Toisaalta tärkeää on tuottaa nuorille työikäisille 
perheille asuinmuotoja sekä keskustassa että omakotitaloalueilla. Rakentamisen painopistealueeksi 
määritellään pienet asunnot sekä keskusta-alueen kerrostaloasunnot senioreille ja lapsiperheille.52

48  Rauman museo 2011 IV, alaotsikko Kaupungin laajeneminen 15.-17. kappale
49  Rauman kaupunki 2013 I, 1. kappale
50  UnitedLog 2010, s. 11-13

51  Rauman kaupunki 2012, s. 2
52  UnitedLog 2010, s. 16-18, 40-45. Näihin tarpeisiin perustuvat myös diplomityön asuntotyypit.
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Kaavio: Rauman väestönkehitys. (Tilastokeskus, he) Kaavio: Rauman väestönkehityksen suhde asuntokuntien määrään. (Tilastokeskus, he)
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Kaavio: Rauman väestönkehityksen suhde asuntokuntien määrään. (Tilastokeskus, he)

Koulutus

Rauma tuli 1800-luvun lopulla tunnetuksi koulukaupunkina opettajaseminaarinsa kautta, ja 
koulukaupunkina Rauma on säilynyt näihin päiviin saakka huolimatta siitä, että 1900-luvun sodat, 
teollistuminen ja väestönkasvu mullistivat kaupungin kehityksen. 1900-luvulle tultaessa tunnusomaista 
oli oppilaitosten ahtaus ja kouluverkon jatkuva laajentaminen.

Koululaitokset ovat ajanmukaistuneet; opettajaseminaari liitettiin Turun yliopistoon 
vuonna 1974, ja 1990-luvulla perustettiin ammatti-instituutti, joka liitti yhteen Rauman 
perinteiset merenkulkuoppilaitoksen, teknillisen koulun, kauppakoulun sekä terveydenhuolto- ja 
ammattioppilaitoksen. Vuonna 1997 perustettiin Satakunnan ammattikorkeakoulu, joka kokosi alleen 
merenkulun, tekniikan ja terveydenhuollon oppilaitokset. Rauma toimi läpi 1900-luvun maan keskeisenä 
merenkulun opetusta antavana kaupunkina.

Väestönkasvun muututtua negatiiviseksi 1900-luvun loppupuolella paine kouluverkoston 
laajentamisesta vaihtui vähitellen opetuksen tehostamiseksi ja peruskoulujen osalta verkoston 
supistamiseksi. Perus- ja korkea-asteen koulujen ohella kaupungissa toimii lukio, aikuislukio ja 
ammattiopisto.53 Rauman väestö on suomalaisittain keskivertokoulutettua; joka neljännellä yli 
15-vuotiaalla on korkeakoulututkinto.54

Kulttuuri

Vaikka Pohjanlahti on vuosisatojen aikana paennut kaupungin keskustasta rakennetun horisontin taakse, 
on raumalainen kulttuuri syntynyt meren ja rantojen asukkaiden vuorovaikutuksessa, merenkulun ja 
sen mahdollistaman kansainvälisyyden maustamana. Kaupungin vahva rooli kansansivistystyössä ja 
harrastustoiminnassa puolestaan juontaa 1900-luvun alkupuolelle, jolloin alkoi esimerkiksi soittokuntien, 
teatteriryhmien, urheiluseurojen ja yksityisten taidemuseoiden tukeminen. Kaupungin hoitama museo 
perustettiin 1800-luvun lopulla ja kirjasto 1900-luvun alussa. Kansalaisopisto perustettiin vuonna 1923, 
ja nykyään se kokoaa harrastus- ja opintopiireihinsä joka viidennen raumalaisen aikuisen. Nykypäivän 
kulttuuritoiminta ammentaa kaupungin rikkaasta historiasta ja on pieneen kokoon nähden kirjavaa 
ulottuen pitsinnypläyksestä tasokkaaseen museotoimintaan sekä mestaruussarjan jääkiekkoiluun.  

Kesäkausi Raumalla on tapahtumarikas ja vetää sekä kotimaan että kansainvälistä matkailua. 
Vanhan Rauman merkitys kulttuurielämälle on stimuloiva. Kesäajan lukuisista festivaaleista tunnetuin on 
Pitsiviikko oheistapahtumineen.55

53  Rauman museo 2011 IV, alaotsikot Koulutus, kulttuuri- ja urheiluelämä  sekä Ammattiin
54  UnitedLog 2010, s. 29

55  Rauman museo 2011 IV, alaotsikko Koulutus, kulttuuri- ja urheiluelämä

          1. Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen kaupunkikehitys          1.2. Nykypäivän Rauma

Yllä: Rauman nyplääjien kyltti Vanhassa Raumassa. (he)
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Elinkeinot

Rauman perinteiset ja edelleen tärkeät elinkeinot liittyvät mereen ja merenkulkuun. Viimeistään 
1900-luvun puoliväliltä kehitys johti koulu- ja merenkulkukaupungista yhä merkittävämmässä määrin 
teollisuus- ja sitä palvelevaksi satamakaupungiksi56. Sataman asteittainen laajeneminen 1900-luvun 
aikana suursatamaksi 1990-lukuun mennessä heijastelee pienen Rauman merkityksellisyyttä 
länsirannikon satamakaupunkien joukossa. 

Satama- ja ahtaustoiminnan lisäksi Raumalle kehittyi vuosisadan puolivälissä raskasta 
teollisuutta - erityisesti saha-, selluloosa- ja paperitehtaita. Kaupungin kehityksen kannalta tärkeitä 
1900-luvun yrityksiä ja suuria työnantajia ovat olleet telakoiden ja konepajojen lisäksi Vanhan Rauman 
luoteisosassa sijainnut nahkatehdas, useat kenkätehtaat, ikkunalasitehdas, ammustehdas sekä 
hanavalmistaja Oras edeltäjineen. 1990-luvun lopulla Rauma kehittyi vauhdikkaasti kohti Suomen 
paperiteollisuuden keskusta, kun UPM Kymmene aloitti toimintansa Kymmene Oy:n ja Repola Oy:n 
fuusioitumana.

56  Rauman Nahkatehtaan merkitys kaupungin teollistumisen veturina  ks. Osa II, Kappale  1.1. Historia

1970-luvulla joka kolmas raumalainen koti eli noin 8400 työntekijää sai toimeentulonsa 
teollisuudesta ja palvelujen parissa työskenteli noin 6500. Laskusuhdanne teollisuudessa alkoi 
1980-luvulla, ja työpaikkoja katosi vuosikymmenen aikana yli 3000. 2010-luvulle saakka satama- ja 
telakkateollisuus, UPM:n paperitehdas sekä hanavalmistaja Oras ovat olleet suurimpia työllistäjiä 
Rauman kaupungin ohella. 57

Vuonna 2013 Rauman toiseksi suurin työnantaja STX-telakka päätti toistaiseksi 
Raumalle perinteisen laivanrakennustoiminnan, mikä johti lähes tuhannen kiinteän työpaikan ja 
kerrannaisvaikutukseltaan useiden tuhansien työpaikkojen menetykseen.58

Matkailu on teollisuuden ohella kukoistava elinkeino. Turismista hyötyvät matkailuyrittäjien 
ohella keskustaan ja erityisesti Vanhalle Raumalle keskittyvä ja sille elintärkeä erikoistavarakauppa sekä 
kahvilat ja ravintolat.59

          1. Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen kaupunkikehitys          1.2. Nykypäivän Rauma

57  Rauman museo 2011 IV, alaotsikot Teollisuus ja palvelut, Paperitehdas sekä Kulutustavaraa
58  Tammi et. al 2013
59  Santasalo Ky 2012, s. 18
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1.3. Rauma tulevaisuudessa - visio 2025

”Raum o sentä ain Raum”, sanotaan. Yhteiskunnan rakenteellinen muutos tuo kuitenkin myös 
Raumalle väistämättä olosuhteita, joilla on sekä yleiseurooppalaisia että paikallisia piirteitä. 
Demografisessa	 kehityksessä	 on	 alkanut	 	 länsimaalainen	 pitkän	 aikavälin	 rakennemuutos	 väestön	
ikääntymisen ja elinkeinojen muuttumisen kautta. Kaupunki on varautunut tulevaisuuden ennusteisiin 
yleiskaavauudistuksella, joka on kirjoitushetkellä juridisessa vaiheessa.  

Kaupunkikehityksen linjoja vedettäessä Raumalla nousee usein esiin pohdiskelu siitä, kuinka 
persoonallinen kaupunki voisi säilyttää identiteettinsä muutospaineissa. Tarkastelussa on jatkuvasti se, 
uhkaavatko uudet ratkaisut Vanhan Rauman asemaa kaupungin kaupallisena keskustana.60 Eräs Rauman 
Visio 2025-yleiskaavan keskeisistä strategisista tavoitteista on pyrkiä hidastamaan väestön vähenemistä 
ja varautua väestön vanhenemista seuraavaan asuntokuntien muutoksiin. Väestömäärän vähenemisen 
hidastumiseen varaudutaan rakennuspotentiaalin reservimitoituksella. Paradoksaalisesti väestön 

vähetessäkin asuntojen tarve kuitenkin lisääntyy, kun asuntokunnat pienenevät henkilömäärältään. 
Muutos luo kysyntää myös uusille asuntotyypeille.61 Yleiskaavan visioissa esitellään tavoitetta väestön 
vähenemisen kääntämisestä kasvuun, mutta laskennalliset kaavoitusperusteet perustuvat jo sinänsä 
optimistiselle nollakasvulle.62

Visio 2025:ssä kaupunkirakennetta pyritään lisäksi tiivistämään maankäyttö- ja rakennuslain 
hengessä sekä kehittämään pohjaten raumalaisten omiin, useissa eri kyselytutkimuksissa ilmaistuihin 
mielipiteisiin.63 Strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kaupunkilaisten mielipiteet huomioiden 
asumistyyppejä pyritään monipuolistamaan erityisesti keskustan tuntumassa, jonne raumalaiset ovat 
ilmaisseet haluavansa urbaaneja pientaloja ja perheasumisen mahdollistamista. Myös kaupunkimaista 
merellistä asumista toivotaan, Rauma-henkistä arkkitehtuuria suurten betonikerrostalojen sijaan, sekä 
puurakentamista - sekä modernia tuotantoa että vanhan säilyttämistä.

60  Tammi et. al 2013 I 61  Diplomityössä tämä tulkitaan asumisväljyyden kasvamisena myös keskustassa sekä tarpeena joustavalle 
      elinkaariasumiselle.
62  Virola 2013
63  Yleiskaavan mielikuvavaiheen mielipiteet (50 kpl), yleiskaavan rakennemallivaiheen mielipiteet (300 kpl), 
      Rauman kaupungin kehittämisfoorumi (n. 6000 vierailijaa), alustavan visiovaiheen mielipiteet (40 kpl) sekä
      yleiskaavan luonnosvaiheen aikana kerätyt mielipiteet.
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1.4. Yhteenveto kaupunkikehityksestä suunnittelualueella

Diplomityön suunnitteluosion kannalta pidän merkityksellisenä havaintoja Tuulensuun ja Leikarin 
alueiden historiallisesta roolista kaupungin rakennetun keskustan uloimmassa pohjoislaidassa, 
sisääntuloreittien varrella ja ensikosketuksen muodostajana kaupunkiin saavuttaessa Porinväylää pitkin. 
Korttelien nykyinen muoto, koko sekä tielinjaukset ovat hahmottuneet Lohrmannin ruutukaavan (1882, 
ks s.14) muodostamalta pohjalta, joskin nykyisen Tuulensuunkadun paikalla on kulkenut vuoden 1773 
tullikartan mukaan vanha kulkureitti kaupungista pohjoiseen. Korttelinimet Tuulensuu ja Leikari esiintyvät 
jo Lohrmannin kaavassa, mutta nimet voivat olla myös vanhempaa perua. Ristikkäisin palokujin 
varustetut kortteliruudut lähentelevät nykyistä kokoa. Niiden naapurustossa sijaitsivat jo 1800-luvulla 
Vanhan Rauman Tallikedonkadun varren rakennukset. Idströmin kaavassa vuodelta 1896 esitetään 
myös Tuulensuun korttelin eteläpuolella sijaitseva vanha merikoulu (opetuskäytössä 1886-1900), joka 
nykyään toimii Vännin päiväkotina.

1800-luvun lopulla olivat rakentuneet pääpiirteiltään myös nahkatehtaan korttelit, joista 
pohjoinen oli Tuulensuun korttelissa sijainnut Uuden tehtaan puoli. Tehtaan rakennukset esitetään 

64  Alkuperäiset rakennuslupapiirustukset

          1. Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen kaupunkikehitys          

summittaisesti Idströmin kaavassa joen vielä oikaisemattoman mutkan itärannalla. Tehdasta ja sen 
vieressä sijainnutta asuinkorttelia64 lukuun ottamatta junaradan eteläpuoleinen alue säilyi vuosikymmeniä 
rakentamattomana peltojen ja niittyjen hallitsemana laidunmaana.

Johtunee Lohrmannin kaavan ruutujaosta, että Tuulensuun ja Leikarin korttelit rakentuivat 
lopulta varsin etäälle Vanhan Rauman luoteisista kortteleista, ja että niiden väliin muodostui nykyinen 
Tuulensuunkatu, joka toimi pohjoisena saapumisreittinä kirkolle ja sieltä nykyisessä Vanhassa 
Raumassa sijaitsevaan keskustaan. Vanhan Rauman ja pohjoisten korttelien väliin jäi leveydeltään 
normaalin ruutukaavakadun sijaan ylileveä maakaistale, kun sen eteläpuoleiset korttelit eivät rakentuneet 
ruutukaavan mukaan. Idströmin kaavassa (1898, s.15) tämä Nahkatehtaan pohjoisen uuden puolen ja 
Vanhan Rauman välinen leveä kaistale esitetään tyhjänä ketomaisena alueena. Sonckin kaavan (1915, 
s.17) jälkeen paikalla oli ilmakuvien perusteella kenttämäiseksi jäänyt Tallikedon puisto, joka toimi 
suojelukaavan mukaisena osaksi tulliaidan paikan esiin rajaavaa puistoketjua.

Andersinin kaavassa (1922, s.19) Tuulensuun kortteli mukailee edelleen Lohrmannin 

Ote vuosien 1864 ja 1882 kaavayhdistelmästä. (rk) Ote Idströmin vuoden 1898 asemakaavasta. (rk) Ote Lars Sonckin suojelukaavasta vuodelta 1915. (rk)
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Ehdotan viitesuunnitelmassa Tallikedonkadun moottoriliikenteen katkaisemista 
Nortamonkadun ja Kirkkokadun välisellä osuudella ja Tallikedon puiston palauttamista 
kauppakeskushankkeen rinnalla. Modernin liikekeskustan painopisteen siirtyessä pohjoisemmaksi 
uuden kauppakeskuksen myötä Tallikedonpuistolla olisi kaupan keskittymistä kompensoivaa merkitystä 

yhteyden voimistajana Vanhaan Raumaan. Viehättävä - historiallisia merkityksiä sisältävä pittoreski 
reitti kauppakeskukselta Vanhaan Raumaan johtaa Tallikedonpuistosta vehreään kanalinvarteen ja 
keskiaikaisen kivikirkon ympäristöön. Sillan ylitettyään reitti vie kapeita keskiaikaisia kujia pääkauppakatu 
Kuninkaankadulle tai suoraan eloisalle kauppatorille.

          1. Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen kaupunkikehitys          1.4. Yhteenveto kaupunkikehityksestä suunnittelualueella

Yllä: Näkymä Tallikedonkadulta. Kadun vasemmalla puolella Vanhan Rauman pohjoisin kortteli, 
vastapäätä tien toisella puolella Tuulensuun korttelin ainoa kolmikerroksisena toteutettu lamellitalo As 
OyVähä-Vänni. 
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68  ks. Luku I 69  OKM 2013 I, 1.-4. kappale
70  Tammi et. al 2013
71  Tammi et. al 2013 I

2. Maailmanperintökohde ja suojavyöhyke

2.1. Tausta

Vanhan Rauman asema ja arvostus kaupunginosana ovat vaihdelleet vuosisatojen aikana. 1800-luvulle 
asti tulliaidan rajaama alue oli itsessään peltojen, niittyjen ja vesijättömaiden ympäröimä kaupunki. 
Muutos kaupungista kaupunginosaksi suhteellisti kanta-alueen arvon uusien alueiden kasvaessa sen 
ympärille, ja 1800-luvulla alkaneen kaupunkirakenteen säännönmukaistamisen myötä Vanha Rauma 
on joutunut useita kertoja purku-uhan alle. Osaksi kaupungin vallitsevaa rakennetta Vanha Rauma 
hyväksyttiin vasta vuonna 1898. Lars Sonckin kaavassa 1912 Vanha Rauma eriteltiin yksityiskohtaisesti, 
ja sen asemaa korostettiin kaupunkikuvassa suojeltuna historiallisena kaupunginosana. Suojelukaavasta 
huolimatta 1900-luvun puoliväliin mennessä vähittäinen kurjistuva kehitys sekä uusien alueiden 
vetovoima johti Vanhan Rauman röttelöitymiseen. Myös tulipalovaara on kautta aikojen muodostanut 
merkittävän uhkatekijän puulämmitteisten puutalojen säilymiselle. Asennemuutos kaupunkilaisten ja 
päättäjien keskuudessa tapahtui vasta 1960-1970-luvulla, mistä lähtien Vanhan Rauman arvostus on 
ollut nousujohteista. Voimassa oleva mutta parhaillaan uudistettava suojelukaava on laadittu vuonna 
1981 arkkitehti Reino Joukamon johdolla ja arkkitehti Jukka Koivulan laatimana.68

Suomi allekirjoitti UNESCOn maailmanperintösopimuksen vuonna 1987, ja Vanha Rauma 
liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 1991.69 Suojavyöhyke määriteltiin vasta 
2000-luvulla. Maailmanperintöstatuksen saaminen lisäsi merkittävästi Vanhan Rauman arvotusta ja 
tunnettuutta niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Resurssien ja tietoisuuden lisääntyminen 
edisti myös suojelun ja säilymisen edellytyksiä.70

Raumalla rakennussuojelukehitys on polarisoitunut toisaalta korostuneena suojelumoraalina 
suhteessa maailmanperintökohteeseen, mutta toisaalta vähentyneenä kiinnostuksena osoittaa resursseja 
kaupunkirakenteen muiden ikäkausien arvojen säilyttämiseen. Erityisen uhan alla on myös Raumalla 
arvostuksen puutteesta kärsivä 1970-luvun rakennuskanta. Asenneilmastossa vaikuttaa olevan haaste; 
kaupunkikeskuksena toimivan maailmanperintökohteen tulisi olla esikuvallinen arvokkaiden ajallisten 
kerrostumien vaalimisessa, ja erityisesti tämän tulisi näkyä suojavyöhykkeellä, jonka merkittävien 
tapahtumien raportointi kuuluu sekä maailmanperintösopimukseen että museoviraston lausuntooikeuden 
piiriin.71 Paikan historia konkretisoituu rakennuksissa, ja ne tekevät menneisyydestä käsin kosketeltavan 
osan kaupunkilaisen paikallisidentiteettiä.
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UNESCO

UNESCO	 (United	 Nations	 Educational,	 Scientific	 and	 Cultural	 Organization)	 on	 Yhdistyneiden	
Kansakuntien Pariisissa sijaitseva alajärjestö, joka edistää kansojen välistä rauhaa ja yhteistyötä sekä 
kestävää kehitystä kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla. Järjestö perustettiin 1945, ja 
siihen kuuluu 195 jäsenmaata. Suomen UNESCO-politiikkaa hoitaa Opetus- ja kulttuuriministeriö 
yhdessä muiden ministeriöiden sekä pysyvän UNESCO- ja OECD-edustuston kanssa. UNESCOn ja 
jäsenvaltioiden välisiä yhteyksiä ylläpitävät kansalliset UNESCO-toimikunnat, jossa valtioneuvoston 
asettaman asiantuntijakunnan jäsenet edustavat järjestötoiminnan eri aloja.72

Kulttuurillisen monimuotoisuuden turvaajana toimiva Maailmanperintökeskus on UNESCOn 
keskeisiä rakenteita ,ja sen päämaja sijaitsee UNESCOn päämajan yhteydessä Pariisin Place de 
Fontenoylla. Maailmanperintökeskuksen pääasialliset tehtävät ovat maailmanperintölistan ylläpito, 
maailmanperintökomitean vuosittaisten kokoontumisten sekä koulutustapahtumien järjestäminen sekä 
jäsenvaltioiden avustaminen kohteiden hakuprosesseissa ja avustushakemuksissa. Keskus valvoo 
kohteiden ja niiden suojavyöhykkeellä tapahtuvaa kehitystä maailmanperintösopimukseen sisältyvän 
raportoinnin kautta sekä koordinoi toimintaa hätätilanteissa listatun kohteen ollessa uhattuna.73

Maailmanperintökeskuksen asiantuntijajärjestöjä ovat ICOMOS, ICCROM ja IUCN. ICOMOS 
eli ”The International Council on Monuments and Sites” on vuonna 1965 perustettu itsenäinen 
kansainvälinen asiantuntijajärjestö, joka arvioi maailmanperintölistalle pyrkivät kohteet. ICCROM eli (The 
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) on vuonna 
1956 perustettu hallitustenvälinen järjestö, joka välittää asiantuntijaosaamista ja koulutusta liittyen 
kohteiden suojeluun ja restaurointiin. IUCN (The International Union for the Conservation of Nature) 
tuottaa maailmanperintökeskukselle teknisiä arviointeja luontokohteista sekä raportoi maailmanlaajuisen 
verkostonsa avulla niiden suojelun tilasta.74

72  OKM 2013 II
73  UNESCO 2013
74  World Heritage Center 2013 I

Maailmanperintösopimus

Vuosina 1959-1968 tapahtunut kansainvälinen ponnistus Abu Simbelin temppelin siirtämiseksi 
Niiliin rakennetun padon nostaman veden tieltä herätti voimakkaan kansainvälisen yhteishengen 
korvaamattoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi kaikkialla maailmassa. Projektin innoittamana 
maailmanperintöä koskeva yleissopimus allekirjoitettiin Pariisissa vuonna 1972, mikä jälkeen 
siitä on tullut yksi tunnetuimmista ja menestyksekkäimmistä kansainvälisistä sopimuksista.75  
Maailmanperintösopimuksella pyritään turvaamaan yleismaailmallisesti erityisen merkittävien kohteiden 
säilyminen kaikkialla, ja tarvittaessa tukemaan uhatun kohteen suojelua taloudellisen tuen sekä 
asiantuntija-avun kautta. Listan relevanssista ja uusista kohteista päättää kuudeksi vuodeksi kerrallaan 
valittava maailmanperintökomitea.76

Maailmanperintökohteita on nykyään lähes tuhat ja niitä valitaan vuosittain lisää sopimuksen 
jäsenmaiden omaan inventointiin ja esitykseen perustuen. Valtiot voivat hakea omien rajojensa 
sisäpuolella sijaitsevalle kohteelle maailmanperintökohteen statusta, ja kohteiden hallinnointi 
suhteessa UNESCOon tapahtuu valtiollisella tasolla.77 Jäseneksi sitoutuva valtio laatii inventointilistan 
potentiaalisista maailmanperintökohteista, jotka edustavat joko inhimillisen luovuuden mestariteoksia tai 
ovat merkittäviä todisteita olemassa olevista tai hävinneistä kulttuureista. Tullakseen valituksi ehdotetun 
kohteen tulee täyttää vähintään yksi kymmenestä maailmanperintökriteeristä.78 Luonnonperintökohteiden 
kriteerit eroavat kulttuurikohteiden kriteereistä.

75  ICOMOS 2012
76  Museovirasto 2013
77  OKM 2013 III
78  UNESCO 2014. ks. viereinen sivu
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Suomen maailmanperintökäytäntö on verraten nuori; yleinen Maailmanperintösopimus 
ratifioitiin	vasta	vuonna	1987,	minkä	jälkeen	suomalaisia	kohteita	on	listattu	1990-	ja	2000-lukujen	aikana	
seitsemän. Näistä kaksi sijaitsee Raumalla; Vanha Rauman lisäksi Sammallahdenmäen pronssikautiset 
hautakiviröykkiöt	 ratifioitiin	 maailmanperintökohteeksi	 vuonna	 1999,	 jolloin	 alue	 sijaitsi	 Raumasta	
tuolloin itsenäisen Lapin kunnan alueella. Muut Suomen maailmanperintökohteet ovat Suomenlinna 
(listattu 1991), Petäjäveden vanha kirkko (1994), Verlan puuhiomo (1996), Struven kolmiomittausketju 
(2005) sekä Merenkurkun saaristo (2006). Käytännössä maailmanperintötoiminta toteutuu Opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Ympäristöministeriön, Metsähallituksen, Museoviraston sekä paikallisten toimijoiden 
kuten kuntien ja omistajatahojen yhteistyönä. Museovirasto toimii kohteen isäntäkaupungin ja UNESCOn 
välisenä elimenä.79

Maailmanperintökohdelistalle pääsevien kohteiden valintaprosessissa on käytäntönä 
muodostaa niiden ympärille maantieteellisesti määritelty suojavyöhyke, jonka tarkoituksena on suojata 
ja tukea maailmanperintökohteen suojelumahdollisuuksia, johtamista, integriteettiä, autenttisuutta ja 
säilymistä. Alueeseen sisällytetään tärkeät näkymät ja muut toiminnallisesti arvokkaat, suojelua tukevat 
kohteet. Vyöhykkeen rajat rekisteröidään mutta se ei sisällä varsinaista kohdetta vastaavia ainutlaatuisia 
arvoja eikä kuulu muodollisena osana maailmanperintökohteeseen. Vyöhykkeen luomisen ja sillä 
toimimisen kuitenkin katsotaan sisältyvän isäntämaan ja -paikan sitoumukseen maailmanperintökohteen 
suojelemiseksi. Suojavyöhykkeen tapa suojata kohdettaan määritellään kirjallisesti, samoin kuin syy olla 
perustamatta suojavyöhykettä. Suomessa museovirastolle on annettu lausunto-oikeus suojavyöhykkeen 
olennaisia muutoksia käsitteleviin kaavahankkeisiin. Olennaiset muutokset suojavyöhykkeellä sisältyvät 
myös isäntämaan raportointivelvollisuuteen UNESCOlle.80

79  ICOMOS 2012
80  UNESCO 2009, s. 187, 190 

Maailmanperintökohteiden valintakriteerit     
UNESCO 2014

Kulttuurikohteet

(i)   to represent a masterpiece of human creative genius;

(ii)  to exhibit an important interchange of human values, over a 
span of time or within a cultural area of the world, on developments 
in architecture or technology, monumental arts, town-planning or 
landscape design;

(iii) to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural 
tradition or to a civilization which is living or which has disappeared;

(iv) to be an outstanding example of a type of building, architectural or 
technological	ensemble	or	 landscape	which	 illustrates	 (a)	significant	
stage(s) in human history;

(v)  to be an outstanding example of a traditional human settlement, 
land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), 
or human interaction with the environment especially when it has 
become vulnerable under the impact of irreversible change;

(vi)  to be directly or tangibly associated with events or living traditions, 
with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding 
universal	 significance.	 (The	 Committee	 considers	 that	 this	 criterion	
should preferably be used in conjunction with other criteria).
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Suojavyöhykkeen korostuminen

Vaikka suojelukohteen ympäristön keskeinen merkitys säilymiselle on tiedostettu jo 
maailmanperintösopimusten alkuajoilta 1970-luvulta saakka, on sitä ryhdytty korostamaan vasta 
2000-luvulla. Suojavyöhyke ei toisaalta ole automaatio eikä sellaista ole kaikilla, esimerkiksi aikaisemmin 
listatuilla kohteilla. 

Suojavyöhykkeen ja maailmanperintökohteen väliseen suhteeseen ei liity yksiselitteisiä 
määritelmiä vaan sille osoitetut tehtävät ovat usein joko päällekkäisiä kansallisten ja paikallisten 
lainsäädännöllisten suojelukeinojen kanssa tai abstraktiudessaan tulkinnanvaraisia. Suojaavan 
alueen merkityksestä, tehtävistä ja tarpeellisuudesta käydään väittelyä niin UNESCOssa, sen 
asiantuntijajärjestöissä kuin kohteiden isäntämaissa. Voimakkainta keskustelu kuitenkin lienee 
paikallisella tasolla, joissa suojavyöhykemääräykset näkyvät erilaisina asemakaavallisina velvoitteina 
maanomistajille. Epäselvyydet ovat realisoituneet erilaisina toimintatapoina eri puolilla maapalloa - 
paikoin jopa erittäin tiukkana interventioiden rajoittamisena.

Suojavyöhykettä koskevia epäselvyyksiä pyrittiin ratkaisemaan vuonna 2008 järjestetyssä 
Davosin konferenssissa81, jossa päädyttiin selkeiden määritelmien sijaan edelleen korostamaan 
mahdollisuuksia yleispiirteisesti. Suojavyöhykkeen tapahtumat linjattiin kuuluvan osaksi 
maailmanperintökohteen arvottamis-, suojelu- ja raportoimisprosesseja, samalla kun se todettiin 
ainoastaan yhdeksi suojelukeinoksi lainsäädännöllisten ja muiden tarpeellisten suojelumetodien 

joukossa. Havaittiin, että niissä maailmanperintökohteissa, joiden sijaintimaissa lainsäädäntö tuntee 
termin suojavyöhyke, on sen teho suojelukeinona tavallisesti korkea.82 Konferenssin keskeisin anti oli 
pohdinta maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen sisältämistä fyysisistä ja kulttuurillisista elementeistä, 
joilla on eri tavoin merkitystä maailmanperintökohteen säilymiselle. Kulttuurillisena elementtinä voidaan 
nähdä esimerkiksi paikallinen asenneilmapiiri, jossa halutaan joko vaalia rakennetun ympäristön ajallisia 
kerrostumia tai vaihtoehtoisesti korvata niitä uusilla.83

Laajasti ymmärrettynä voidaan perustella tarve sekä intiimisti ympäröivälle suojavyöhykkeelle 
että sitä suuremmalle vaikutusalueelle, jonka tapahtumat voivat vaikuttaa maailmanperintökohteen 
nauttiman arvostukseen ja säilymiseen. Myös ne vyöhykkeellä sijaitsevat kohteet, joilla ei 
itsellään ole vastaavia universaaleja arvoja, mutta jotka myötävaikuttavat niiden säilymiseen 
maailmanperintökohteessa, ansaitsevat tämän näkemyksen mukaisesti suojelua.84 Ulkopuoliset 
kysymykset kuitenkin määrittyvät aina varsinaisen kohteen suojeluperusteen eli niiden universaalien 
arvojen ja erityispiirteiden kautta, jotka mainitaan maailmanperintösopimuksen toimintaohjeiden 
vaatimassa kirjallisessa OUV-määritelmässä (Outstanding Universal Values). Suojavyöhykkeellä on 
mahdollisuus esimerkiksi torjua nykyisiä ja tulevia uhkia sekä voimistaa kestävää kehitystä jakamalla 
maailmanperintökohteen statuksesta syntyvää hyötyä paikallisille yrittäjille ja osakkeenomistajille. Tämän 
positiivisen kapasiteetin arvioiminen määriteltiin Davosissa suositeltavaksi suojavyöhyketoiminnaksi.85

81  Edustettuna Maailmanperintökeskus, IUCN, ICOMOS, ICCROM ja the Ramsar Convention 82  UNESCO 2009, s. 187
83  Ibid., s.12
84  Ibid., s. 188
85  Ibid. 25 s. 187-188
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Oltuaan maailmanperintökohde vuodesta 2004 Dresdenin Elbe-joen laakso poistettiin historian toisena kohteena maailmanperintölistalta vuonna 2009. Jokilaakson maailmanperintökriteerit olivat ii-v (ks. s 37), keskeisenä 
ominaisuutenaan 18 kilometrin mittainen historiallinen kulttuurimaisema lukuisine arvorakennuksineen. Elbe-joen laakso siirrettiin World Heritage in danger-listalle vuonna 2007, kun julkaistiin suunnitelmat rakentaa nelikaistainen 
Waldschlösschenin moottoritiesilta keskelle maailmanperintökohdetta. Silta toteutettiin, ja se otettiin käyttöön elokuussa 2013. Kohde pudotettiin listalta maailmanperintökomitean yleiskokouksessa neljä vuotta aiemmin- 
Elben jokilaakson katsottiin sillan myötä menettävän poikkeukselliset universaalit maailmanperintökriteerinsä. Koska hakuprosessi maailmanperintölistalle on valtiojohtoista, ja kohteet käytännössä valtion lainsäädännöllä 
suojelemia, ei Saksan maailmanperintöpolitiikkaa ei voi luonnehtia erityisen kaukokatseiseksi Dresdenin tapauksessa; statusaseman saavuttamiseen johtaneen hakuprosessin ja uhatuksi kohteeksi joutumisen väliksi jäi 
ainoastaan kolme vuotta. Riskinotolla koeteltiin tietoisesti maailmanperintöstatuksen rajoja. Koska seuraamuksista tiedettiin päätettäessä rakentaa silta, herää kysymys, katsottiinko maailmanperintöstatuksesta koituvan 
käytännöllisen lisäarvon jäävän suhteellisen pieneksi turismin jo kukoistaessa, jolloin symbolinen merkitys maailmanperintökohteena ja jokilaakson poikkeukselliset maisema-arvot uhrattiin maankäytön riippumattomuuden 
palauttamiseksi. (ib)
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2.2. Tulkintoja suojavyöhykkeestä

Petäjäveden vanha kirkko

Jaakko Klemetinpoika Leppäsen johdolla Keski-Suomeen, Päijänteeseen laskevan vesireitin varrelle 
vuosina 1763-1765 rakennettu paanukatteinen puukirkko merkittiin UNESCON maailmanperintöluetteloon 
vuonna 1994. Petäjäveden vanha kirkko (maailmanperintökriteeri iv) on esimerkki itäisen Skandinavian 
puurakentamisen perinteestä, jossa paikalliset mestarit sovelsivat läntisen kulttuurin ja luterilaisen kirkon 
keskieurooppalaisia arkkitehtuurivaikutteita perusteellisesti hallitsemaansa hirsisalvostekniikkaan. 
Kirkon ainutlaatuisuus puurakenteisten ristikirkkojen joukossa piilee ennen kaikkea sen sisätilojen 
barokki- ja renessanssivaikutteisessa tilallisuudessa - keskeistilassa ja valeperspektiivissä - sekä 
taidokkaissa rakennusteknisissä ratkaisuissa. Ristisakarat on katettu korkeilla tynnyriholveilla ja 
ristikeskus kulmikkaalla kupolilla. Holvauksen laudoitus kiinnittyy kattotuoleihin, joita kannattaa seinien 
päällä lepäävä sidehirsirakenne. Maalauskoristelu on hyvin vähäistä, ja sisustus on säilynyt lähes 
alkuperäisenä. 1700-luvulla kirkon lankkulattian alle tehtiin hautauksia. Rakennusta täydennettiin 
kellotapulilla 1820-luvulla, mutta uuden kirkon valmistuttua saman Kirkkolahden vastarannalle 
vuonna 1879 vanhempi kirkko jäi pois käytöstä. Juuri tämä kehitysvaihe mahdollisti kirkon säilymisen 
poikkeuksellisen autenttisena; kun Petäjäveden kirkon rakennustaiteelliseen arvo herättiin tunnustamaan 
1920-luvulla, sen kunnostaminen tehtiin valistuneesti minimi-intervention periaatteella ja perinteisin 
menetelmin.86

Vanha kirkko sijoitettiin tarkoituksellisesti Jämsänveden ja Petäjäveden yhtymäkohtaan, jotta 
seurakuntalaiset voisivat saapua kirkkoon vesiliikennereittejä hyödyntäen sekä kesällä että talvella jäätä 
pitkin. Petäjäveden keskusta kehittyi noin kilometrin päähän kirkosta, ja kirkolle on koko sen olemassa 
olon ajan ollut luonteenomaista sijainti pelto- ja järvimaisemassa. 

Petäjäveden kirkon maailmanperintöalue on laajuudeltaan noin kolme hehtaaria ja 
sitä ympäröivä suojavyöhyke noin viisikymmentä hehtaaria. Suojavyöhyke oli alun perin vuonna 
1990 vahvistetun Lemettilän asemakaavan mukaan ainoastaan kirkon tontin kokoinen. Vuonna 
2005 maailmanperintökohteelle vahvistettiin noin 50 hehtaarin suojavyöhyke. Ns. Kirkkolahden 
asemakaavassa, jonka valmistelu kesti vuodesta 2005 vuoteen 2013, suojavyöhykettä on puolet koko 
kaava-alueesta, mikä havainnollistaa Petäjävedellä tehtyä tulkintaa maailmanperintökohteen säilymistä 
ajavan suojavyöhykkeen erityisolosuhteista. Vaikutus asemakaavatasolla näkyy rakennusoikeuden ja 
kerrosluvun rajoitteina kirkkoa ympäröivässä peltomaisemassa, mikä on johtanut selvään kaava-alueen 
kahtiajakoon sekä julkiseen polemiikkiin suojavyöhykkeen merkityksestä. 

Liikenteen solmukohtaan sijoitettu kirkko on sitä myös nykyään, mutta nykyaikaisen 
moottoriliikenteen vaikutuspiirissä. Kirkon ohittaa noin sadan metrin päästä Tiehallinnon ylläpitämä 
valtatie no. 23 Porista Joensuuhun. Liikennemäärät ovat kasvaneet selkeästi 1990-luvulta, jolloin 

86  Maanmittauslaitos 2012; s. 8-9,  UNESCO 2014; kpl 
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maailmanperintöstatus myönnettiin. Liikennevirta tuo matkailijoita, mutta se myös turmelee ainutlaatuista 
maailmanperintöympäristöä. Keskustan osayleiskaavaa laadittaessa vuosina 2010-2011  vireillä oli 
erityisesti Vanhan kirkon säätiön toimesta pyrkimys rajoittaa ohittavan moottoriliikenteen ajonopeutta kirkon 
kohdalla. Hanke kaatui tien 23 osalta ELY-keskuksen vastustukseen nopeuden alentamisesta taajama-
alueen ulkopuolella, vaikka on olemassa viitteitä tärinän vaikutuksesta kirkon kantaviin ja sekundäärisiin 
rakenteisiin. Kirkon valmisteilla olevaan maailmanperintökohteen hoito- ja käyttösuunnitelmaan 
sisältyykin vaatimus tärinämittauksen teettämisestä ja sen vaikutusten arvioimisesta. Vesiliikenteen 
nopeusrajoituksille olisi myös tarve, mutta se ei ole näillä näkymin toteutumassa.

Petäjäveden vanhan kirkon suojavyöhyke palvelee maailmanperintökohdetta ennen kaikkea 
kirkkoa ympäröivänä peltojen ja järvien luonnehtimana perinnemaisemana sekä mahdollistamalla 
paikoitusta. Palveluja monipuolistava ja maailmanperintökohteeseen suuntautuvaa rasitusta vähentävä 
matkailukeskus on suunnitteilla kirkon läheisyyteen.87

87  Järvinen 2014, 

Petäjäveden kirkko. (he)
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yleispiirteistä	 suunnittelua	 ja	 profiloimalla	 kaupungin	 poikkileikkausta	 ”pulssinomaiseksi”	 suhteessa	
ympäröiviin	 vuoriin,	 historiallisiin	 kohteisiin	 ja	 pääväyliin.	 Leikkausprofiilissa	 kaupunki	 on	 korkein	
laakson keskellä sijaitsevassa keskustassa, ja rakennuskanta madaltuu selkeästi vuoria lähestyttäessä. 
Keskusta-alueella rakennuskorkeudet on rajattu pääväylien varsille 31 m:iin, sivukatujen varsilla 15 
m:iin. Korkeuksia laskettiin molemmissa noin 15 metrillä. Kaupunkisuunnittelun periaatteeksi on nostettu 
uusien ja historiallisten kohteiden kehittäminen tasapainoisena kokonaisuutena kuitenkin alueiden 
erityispiirteet tunnustaen. Maailmanperintökohteiden suojavyöhykkeillä sääntely on tiukempaa.89

Kokonaiskehitys tähtää Kioto-brändin vahvistamiseen, minkä uskotaan tehostavan kaupungin 
arvonnousua ja hyödyttävän myös taloudellisesti. Kuten Raumalla, taistellaan myös Kiotossa, jotta 
kaupunki kehittyisi eläväisenä mutta ei menettäisi ainutlaatuisia arvojaan. 90

88 Kyoto City 2012, s. 2-5. Umezu 2006, s. 9-10 89  Ibid.
90  Kyoto City 2007, s. 28-29

Kioton historiallinen keskusta

Kaupungin 1200 vuoden aikana tapahtuneiden kehitysvaiheiden aikana rakentuneet historialliset 
kerrostumat ja sijainti loivien, matalien vuorten reunustamassa kattilamaisessa laaksossa ovat 
muodostaneet identiteetiltään voimakkaan ja historiallisilta arvoiltaan monimuotoisen kaupunkikuvan. 
Japanin	 allekirjoitettua	 maailmanperintösopimuksen	 vuonna	 1992	 Kiotosta	 ratifioitiin	 17	
maailmanperintökohdetta. Nämä sekä lukuisia muita historiallisesti arvokkaita kohteita suoja-alueineen 
sijaitsee pirstaleisesti ympäri kaupunkia.88

1900-luvun epätasainen kehitys ja rakennusvolyymin kasvaminen niin korkeuden, 
julkisivuarkkitehtuurin kuin massan suhteen on rapauttanut ja monin paikoin tuhonnut kaupungin 
historiallisia rakennuksia, arvoja sekä yleisilmeessä vallinnutta harmoniaa aiheuttaen lieveilmiönä 
sosiaalisia ongelmia. Kaupunki on vastannut haasteisiin erityisesti 2000-luvulla tiukentamalla 

Esimerkkejä Kioton maisemapolitiittisisten linjausten kohteista. Perinteisiä kiotolaisia kaupunkitaloja sivukatujen varsilla sekä niiden läheisyyteen nousseita, historiallisen maiseman rikkovia rakennuksia. (Umezu 2006)

8

Middle and high-rise buildings 
among Kyo-machiya in a row 

Historical cityscape with Kyo-machiya façade 

Gradual destruction of historical cityscape

8

Middle and high-rise buildings 
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Gradual destruction of historical cityscape
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Lowering building height limitation in the central city

City blocks along main roads 
(present height limitation:45m) 

City blocks not facing main roads 
(present height limitation:31m) 

・City blocks along main roads : 45m → 31m

・City blocks not facing main roads : 31m → 15m
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Tel Avivin Valkoinen kaupunki

Israelin toiseksi suurimman kaupungin Tel Avivin keskellä sijaitseva ”Valkoinen kaupunki” on neljän 
tuhannen rakennuksen yhtenäinen alue, jossa 1900-luvun alun modernismia on tulkittu paikallisista 
lähtökohdista. Valkoinen kaupunki listattiin maailmanperintökohteeksi vuonna 2003. Sir Patrick 
Geddesin (1854-1932) suunnittelema modernistinen asemakaava vahvistettiin 1929, ja aikavälillä 
1930–1950 rakennetut rakennukset suunnittelivat eri puolilla Eurooppaa koulutusta saaneet arkkitehdit. 
Alue on laajuudessaan ainutlaatuinen edustus modernistisesta arkkitehtuurista sekä kulttuuri-ilmiön 
lokalisoitumisesta uuteen kontekstiin. Sopeutuessaan paikalliseen ilmastoon, rakennusperinteeseen ja 
kulttuuriin alue heijastelee lukuisia 1900-luvun alun modernistisia kaupunkisuunnittelun ihanteita. Osa 
rakennuksista vaikutti keskeisesti Tel Avivin modernismin kehittymiseen heijastellessaan Bauhausin, Le 
Corbusierin (1887-1965) sekä Israelissa vuosina 1934-1942 työskennelleen Erich Mendelsohnin (1887-
1953) tyylillistä vaikutusta.

Maailmanperintökohteena Valkoinen kaupunki rinnastuu valtavasta skaala- ja ikäerosta 
huolimatta Vanhaan Raumaan muodostaessaan yhtenäisenä hahmottuvan elävän historiallisen 
keskusta-alueen ympäröivän kaupunkirakenteen keskellä. Kohteen suojelu ja kehitysjohtaminen 
tapahtuvat eritasoisten kaavojen välityksellä. Kiinteistöstä suuri osa on Vanhan Rauman tavoin 

yksityisten omistamia, mikä on johtanut suojelukysymyksissä samantapaiseen käytäntöön kompensoida 
rajoituksia joustoilla eli sallimalla hallitusti muutoksia ja lisärakentamista.

Suojavyöhykkeissä on sekä eroja että yhteneväisyyksiä. Edustettuna on useita erilaisia 
kaupunkisuunnittelumalleja sekä arkkitehtuuria eri aikakausilta. Valkoisen kaupungin integriteetti 
suhteessa ympäristöönsä ei ole häiriötön; alueen kapseloivat sitä kiertävät 1960–1990-luvuilla toteutetut 
ylimittakaavaiset pilvenpiirtäjät, jotka muodostavat vaikeasti artikuloidun kohtauspinnan historialliseen 
kaupunginosaan. UNESCO suosittaakin rakennuskorkeuden rajoittamista Valkoisen kaupungin 
suojavyöhykkeellä.91

Valkoisen kaupungin suojavyöhykkeellä sijaitsee paljon maailmanperintökohteen asukkaiden 
käyttämiä palveluja, puistoja, kouluja ja liikkeitä ja ympäristön tarjoamia vaihdantamahdollisuuksia 
pyritään yhä monipuolistamaan vaikka monia toimintoja sijaitsee laajahkolla alueellakin. Kaavoittajat 
operoivat suojavyöhykkeellä käyttäen sitä siltana - sekä toiminnallisena että muodonannollisena 
maailmanperintökohteen ja muun kaupunkirakenteen välillä. Päälinjaksi on otettu alueen 
heterogeenisyyden tunnustaminen ja kunkin osa-alueen kunnioittaminen myös omana itsenäisenä 
kokonaisuutenaan.92

91  World Heritage Center 2013 II, 1.-18. kappale,  Historical Description 4. kappale
92  UNESCO 2009, s.125-127

Sir Patrick Geddesin alkuperäinen asemakaava. (Valokuva he) Ilmakuva maailmanperintökohteesta. (jp) Ze’ev Rechterin suunnittelema Engel house vuodelta 1933. (it)
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2.3. Vanhan Rauman suojavyöhyke

Vanha Rauma on laajuudeltaan noin 28 hehtaaria, ja kaupunginosassa on rakennuksia noin 600 ja 
asukkaita 800. Aktiivisia liiketiloja on noin 280.93 Vanhan Rauman maailmanperintökriteerit ovat: (v) 
ainutlaatuisen eheänä säilynyt perinteinen pohjoismainen puukaupunki ja (iv) yksi kattavimmista ja 
kauneimmista perinteisen pohjoiseurooppalaisen arkkitehtuurin ja urbanismin edustajista.94 Neljäs 
kriteeri tarkoittaa auki selitettynä fyysistä ympäristöä eri-ikäisine rakennuksineen, pihapiireineen ja 
katuverkkoineen sekä elinvoimainen kaupunkiyhdyskunta.95

Maailmanperintöstatuksen myötä suojelun ja säilyttämisen tavoitteet monipuolistuivat. 
Tarkoituksenmukaisinta on Vanhan Rauman elävänä, autenttisena ja asuttuna kaupunkikeskuksena 
pysyminen mutta statusta seuranneen turismin kasvulla on elinkeinollista hyötyä ja sitä luonnollisesti 
halutaan tukea. Turismin voimistuminen ei saisi vaarantaa maailmanperintökohteen säilymistä, vaan 
näiden kahden tulisi kehittyä synergisesti.

Suojavyöhykkeen tehtävä on yleisen määritelmän mukaan vaalia Vanhan Rauman 
universaaleja ainutlaatuisia ominaisuuksia. Suojavyöhyke koostettiin toiminnallisesti ja historiallisesti 
arvokkaista alueista, jotka ympäröivät Vanhaa Raumaa, ja alueen rajat määriteltiin vuonna 2003 
hyväksytyssä keskustan osayleiskaavassa. Maailmanperintökomiteassa ehdotus hyväksyttiin vuonna 
2009.96 Suojavyöhykkeellä sijaitsevien kohteiden etäisyys kaupunkia ympäröineen tulliaidan yhä 
näkyvistä rajoista vaihtelevat välittömästä kosketuksesta noin kuuteensataan metriin. Kapeimmillaan 
suojavyöhykkeen leveys on Onnelan asuinalueen ja uuden hautausmaan kulmauksessa, jossa 
kaistaleen leveys on noin 150 metriä.97

Tyylien ja aikakausien kirjo

Ominaista suojavyöhykkeelle on toimintojen ja rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus ja 
moni-ilmeisyys. Pohjoislaidalla selkeinä kokonaisuuksina suojavyöhykkeellä hahmottuvat marketit 
laajoine paikoitusalueineen, diplomityön tarkastelualue Tuulensuu sekä maakuntakaavassa arvokkaaksi 
noteerattu Kukonkarin omakoti- ja rivitaloalue 1950-luvulta. Idässä erottuvat vastaavan maakunnallisen 
statuksen sairaala-alue, Porintullin asuinalue, uusi hautausmaa ja Pormestarinhaan asuinalue 
1940-luvulta, etelässä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Nummi ja Onnela 
(1800-luvun lopulta 1920-luvulle)98 sekä länsipuolella Aittakarin ja Tarvonsaaren keskusta-alueet. 
Kaupungintalon ympäristö eli Tarvonsaari on osoitettu maakuntakaavassa arvokkaaksi alueeksi. Kanalin 
ja Vanhan Rauman välinen ruutukaava-alue on lähes ainoaksi jäänyt toteutuma 1800-luvun alkupuolen 
pyrkimyksistä säännönmukaiseen kaupunkirakenteeseen, joskin sen rakennuskanta on vaihtunut ajan 
saatossa ja on nykyään pääosin 1900-luvun jälkipuolelta.99

93  Santasalo Ky 2012, s. 4
94  ICOMOS 1991, s.1
95  World Heritage Center 2013 III, 1.-6. kappale
96  World Heritage Center 2009
97  Suojavyöhykettä suunnitellaan levennettäväksi tältä kohdalta. Tammi 2014 

98  Museovirasto 2009
99  Köykkä 2000, s. 15
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Vanha Rauma, keskiajalta 1800-luvun lopulle

Moderni liikekeskusta, alkaen 1800-luvun lopulta

Uusi hautausmaa, 1853-1990-luvut & asuinalue Pormestarinhaka 1940-1960
Seurakuntatalo 1951, Kukonkarin asuinalue 1950-luku & aluesairaala 1908-1982
Tuulensuun alue, 1970-80-luvut, Tornelankujan asuintalot 1970-luku
Marketit 2000-luku, Itälaidalla Satakunnan ammattikorkeakoulu 1990-luku.

Kaupungintalon kortteli, 1901 & 1992
Onnelan asuinalue, 1800-luvun lopulta 1920-luvulle

Nummen asuinalue, talotyyppisuunnitelmat 1916-1928

Maailmanperintökohde ja suojavyöhykkeen eri-ikäiset alueet. (he)
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Yllä:Nummi. (he)
Oikealla: Onnelan reuna Kalatorin laidalla. (he)

Vasemmalla: Intendentinkonttorin mukaan toteutettuja uutukaavakortteleita Vanhan Rauman ja kanalin välisellä alueella. Pinnanmuodot sopeutuvat kaavaan. (he)
Alla: Kukonkari.  (he)
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Yllä: Uusi kirjasto Aittakarin alueella kanalinrannassa kunnioittaa olemassaolevaa. 
Pääsisäänkäynti. (he)

Vasemmalla: Teatterin alue kanalinrannassa.  (he)
Alla: Aluesairaala.  (he)

Oikealla: Kanalinvarren puisto Nortamonkadun varressa. Taustalla teatteri ja uusi kirjasto. (he)
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Kaupan suuryksiköt

Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen väliseen vuorovaikutukseen on otettu kantaa sekä 
maakuntakaavassa että keskustan tulevan osayleiskaavan valmistelussa. Satakunnan vuonna 
2011 vahvistetussa maakuntakaavassa Vanha Rauma on osoitettu maailmanperintökohteeksi sekä 
keskustatoimintojen alueeksi, jonka tarkentavassa suunnittelumääräyksessä edellytetään kaupallisen 
vetovoimaisuuden ja merkittävien kulttuurihistoriallisten arvokerrosten korostamista ja edelleen 
kehittämistä kaupunkikuvassa.100 Erityistä huomiota määräys velvoittaa kiinnittämään Vanhan 
Rauman ja sen suojavyöhykkeen kehittämissuunnitteluun. Suojavyöhyke on merkitty sekä keskusta- 
että taajamatoimintojen alueeksi, jonka suunnittelussa on otettava huomioon maailmanperintökohteen 
vaaliminen. Merkittävissä kehittämishankkeissa ja -suunnitelmissa Museovirastolle on varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen.101

Rauman kaupungin taholta suuri kannanotto suojavyöhykkeen rooliin oli vähittäiskaupan 
suuryksikköjen sijoittaminen keskustaan vuonna 2004 hyväksytyssä asemakaavassa. Kaupunkiympäristön 
kehittämisen kannalta paradoksaaliselta vaikuttavaa vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoittamista 
keskustan tuntumaan perusteltiin keskustaa näivettävien mutta kansallista kehitystä dominoivien 
peltomarkettien estämisenä ja siten Vanhan Rauman kaupallisen toiminnan tukemisena. Markettien 
koko ja oheisliiketilojen määrä pyrittiin säätämään niin pieneksi, että Vanhan Rauman elinehtona 
toimivat erikoisliikkeet eivät menettäisi toimintaedellytyksiään. Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan 
tavoitteessa on onnistuttu siitä huolimatta, että moni yrittäjä lopetti toimintansa Vanhassa Raumassa.102 
Kaupallisen selvityksen mukaan kehitys on kuitenkin osa normaalia vaihtuvuutta ja liiketoiminnallista 
kehitystä. Lopettaneet korvautuivat selvityksen mukaan uusilla yrittäjillä ja paremmin soveltuvilla 
liikeideoilla.103

Keskustan osayleiskaava 2010-luvun kiinnekohtana

Valmisteilla oleva ja vuonna 2014 esiteltävä yksityiskohtainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
kytkeytyy kaupungin yleiskaavauudistukseen ja tavoitteena on huomioida maailmanperintökohteen 
asema koko kaupungin mittakaavassa. Hankkeeseen liittyy maailmanperintökohteesta laadittava 
yksityiskohtainen rakennusinventointi ja pyrkimys laajentaa suojelumahdollisuuksia koskemaan 
myös piha- ja talousrakennuksia. Lopullisena päämääränä on Vanhan Rauman vaiheittain tehtävä 
asemakaavauudistus, minkä yhteydessä suojavyöhykkeen roolia toiminnallisena sekä kaupunkitilallisena 
ja – kuvallisena turvana vahvistetaan. Korjaus- ja täydennysrakentamiselle laaditaan yleiset periaatteet ja 
rakennusoikeuksien määriä ja sijoittelua tarkistetaan. Liikenteen ja pysäköinnin ratkaisuja tarkastellaan 
yhteen sovittaen suojelun ja suojavyöhykkeen ratkaisujen kanssa.104 

Kirjoitushetkellä valmisteilla olevan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
otetaan kantaa suojavyöhykkeen merkitykseen nostamalla esiin maailmanperintökohteen toimintojen 
ja elinvoimaisuuden tukeminen, liikenne- ja paikoitusratkaisut sekä näitä konkreettisesti luonnehtivat 
kaupunkikuvalliset tavoitteet, joita tarkastelen myös diplomityössäni.105 Suojavyöhykkeen toimintojen 
monipuolistaminen on selkeimmin toteutumassa keskitetyn liiketilatarjonnan radikaalina nostamisena 
kanaalin länsirannan kauppa-, matka- ja asumiskompleiksiin tähtäävän kaava- ja rakennushankkeen 
kautta.

100   Satakunnan maakuntakaavan (2011) keskustatoimintojen C tarkentava suunnittelumääräys C-1
101  Satakunnan maakuntakaavan (2011) kaavamääräys sv
102  Vakiintuneet inessiivimuodot ovat “Raumalla” ja “Vanhassa Raumassa”.
103   Santasalo Ky, s. 10

104   Rauman kaupunki 2011, s. 1-2
105   Ibid.,
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2.4. Kauppa keskittyy - kaupunkikuva mullistuu?

Tausta

Nyky-Raumalle luonteenomaisen piirteen loi kaupallisen toiminnan keskittyminen 1950-luvulle 
asti Vanhaan Raumaan ruokakauppoja lukuun ottamatta. Kehitys juontaa juurensa 1920-luvulla 
kehittyneeseen kaupan erikoistumissuuntaukseen, jolloin yleistyivät erilaiset elintarvikekaupat kuten 
liha-, maito- ja kalakaupat, sekatavarakaupat sekä suutarien, kelloseppien ja kultaseppien liikkeet. Tori 
oli myös edelleen elinvoimainen toimiessaan vuodesta 1925 alkaen jokaisena arkipäivänä. 1950-luvulta 
alkaen liikkeiden erikoistuminen Vanhalla Raumalla toteutui toisessa aallossa, kun esimerkiksi asuste- ja 
vaateliikkeiden rinnalle syntyi lastenvaate- ja leninkiliikkeitä, kemikalioita ja kampaamoita.106

Laajenevat Osuuskauppa ja Osuusliike päätyivät kuitenkin jo 1940-luvulla etsimään toimitiloja 
väljemmiltä ruutukaava-alueilta. 1970-luvulla kaupunkikuvaan astuivat Suojan ja Sokoksen tavaratalot 
kanalin länsirannalle, Tuulensuun kupeeseen. Muitakin suuria liiketaloja seurasi suuntausta ja hakeutui 
Vanhan Rauman ja kanalin väliselle ruutukaava-alueelle, mikä johti asiakasmäärien kasvuun näillä 
alueilla. Autoilun yleistyminen tuki kehitystä, kun uusilla tilavammilla alueilla ostoksille pääsi omalla 

106  Rauman museo 2011 IV, alaotsikko Uusia erikoisliikkeitä 107   Ibid.

autolla ja paikoitus ei tuottanut ongelmia kuten Vanhassa kaupungissa. Lähiökehitys toi tullessaan 
keskustan ulkopuoliset kauppapaikat, ja maakunnan ensimmäinen supermarket rakennettiin Raumalle 
lähiöiden nousun muassa 1971 ydinkeskustan ulkopuolelle. 1980-luvulta alkaen voimistui automarket-
kehitys, jossa suuret liikkeet paikoitusalueineen sijoitettiin suurten liikenneväylien varteen, mikä näkyy 
nykyään esimerkiksi Porintien varressa hieman keskustan ulkopuolella ja sen laidalla sijaitsevan 
Tuulensuun lähistöllä.107

Visio 2025-yleiskaavassa elinkeinoelämän ja erityisesti joidenkin kaupallisten sektorien 
kasvuun varaudutaan reservikaavoituksella. Näitä kasvavia sektoreita ovat Raumalle perinteinen, 
keskustaan keskittyvä erityistavaran kauppa sekä tilaa vaativat kaupan alueet eli TIVA-alueet, eli 
pien- ja suurteollisuus, varastointi ja logistiikka. Myös Raumalle elinkeinollisesti erittäin merkittävän, 
hieman kaupallisen keskustan ulkopuolella sijaitsevan satama-alueen visioituun kasvuun on varauduttu. 
Päivittäistavarakaupassa ei ole havaittavissa merkittävää kasvua.

Kuvat: Ruokapuoti Lumo Vanhassa Raumassa (sk), Näkymä Vanhan Rauman Kuninkaankadulta kohti vanhaa kaupungintaloa (fr) sekä esimerkki Vanhan Rauman perinteisestä liiketoiminnasta. (he) 
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Keskustan painopiste muuttumassa

Rauman kaavahankkeista keskustan kaupunkikuvan kannalta mullistava on uuden matkakeskuksen 
sekä liiketilakompleksin sulautuman sijoittaminen Kanaalin länsirannan alueelle, nykyisen linja-
autoaseman paikalle Tuulensuun korttelialueen viereen.

Hankkeen liikkeellelähdön mahdollistivat yleiskaavan kaupallinen selvitys, jonka mukaan 
keskustaan keskittyvä erikoistavaran kauppa tulee kasvamaan merkittävästi108 sekä vuonna 2012 
valmistunut Vanhan Rauman kaupallinen selvitys, jonka mukaan Rauman perinteisesti keskustahakuisia 
liiketiloja ja -toimintaa voimakkaimmin muokannut 2000-luvun kehitys ja erityisesti markettien tuominen 
ydinkeskustaan ei ole vaarantanut Vanhan Rauman asemaa erikoistavarakaupan keskuksena tai 
johtanut liiketilojen hylkäämiseen. Päinvastoin, yrittäjävaihdoksista huolimatta maailmanperintökohteen 
puotien kirjo on selvityksen mukaan voimistunut omaleimaisuudessa ja erikoistumisessa positiivisella 
tavalla sekä vahvistanut markkina-asemiaan toimintojaan laajentamalla. Kaupallisessa selvityksessä 
korttelien sisäosien liikekäytön salliminen nähdään tarpeelliseksi, samoin kuin vetovoimaisen 
asiointiympäristön edelleen kehittäminen mm. muuttamalla liiketoiminnallisesti vilkkain ja keskeisin 
Kuninkaankatu kävelykaduksi. Edellä mainittujen seikkojen ohella keskustan imagoa ja kaupallista 
tarjontaa on mahdollista voimistaa sallimalla yleiskaavaluonnoksessa esitetyt n. 30 000 k-m2 uutta 
liiketilaa uudelle kauppakeskuskompleksille. Arvioiden mukaan näin kaupunkilaisten tarve asioida 
esimerkiksi Turussa, Porissa ja Tampereella vähenee.109 Kehityksen suunta ratkaistaan viime kädessä 
kaavoituksella. Valmistelevan virkamieskunnan tahtotila painottaa ratkaisujen tutkimista myös muista 
kuin kaupan näkökulmista mutta kaavasta äänestävien päättäjien joukossa käsitykset tarvehierarkiasta 
eroavat ttoisistaan.

Kaupalliseen monipuolistamiseen tähtäävä kehitysprosessi ja Raumalle suurimittakaavainen 
rakennushanke keskustan ja suojavyöhykkeen alueella on kirjoitushetkellä asemakaavan 
luonnosvaiheessa. Viitesuunnitelma ja sen mukaan tehty kaavaluonnos tähtäävät kahden liike- ja 
toimistorakennuksen korttelialueen yhdistämiseen, joista pohjoiseen voi sijoittaa matkakeskuksen 
lähi- ja kaukoliikenteen henkilöliikenneterminaalin, joka yhdistää taksipalvelut sekä linja-autojen lähi- ja 
kaukoliikenteen.

Kaupunki on työstänyt myös uuden yleiskaavan mahdollistamaa kehityskohdetta 
rakennusliikkeen kanssa tehdyn suunnitteluvaraussopimuksen pohjalta ja osittain heidän intressiensä 
mukaisesti, mikä jakaa mielipiteet päättäjien, hankkeen valmistelijoiden sekä kaupunkilaisten 
keskuudessa.110 Maaliskuussa 2013 julkaistussa, Kanalin länsirannan asemakaavan muutosluonnoksen 
pohjalle tehdyssä viitesuunnitelmassa nykyisen linja-autoaseman ja Sokoksen paikalle esitetään 
Rauman mittakaavassa kookasta uutta liikekeskuksen ja matkakeskuksen sulautumaa sekä lisäksi 
keskusta-alueen historian suurinta ja korkeinta asuinkorttelia. Kortteliin liittyy kansirakenne, joka 
kätkee paikoituksen ja mahdollistaa suuren oleskeluvyöhykkeen. Korttelien korkeuden vertautuvat 
viereisiin kortteleihin. Tuulensuun seitsenkerroksiset lamellitalot, joiden erottuminen ympäristöstään on 
tällä hetkellä kontrastista, saavat yhtä korkean naapurikorttelin. Uusi volyymi vastaa toivotulla tavalla 
kaupungin asunto- ja liiketilatarpeisiin mutta yhdessä Tuulensuun korkean rakennuskannan kanssa 
muuttaa keskustan painopistettä.111

108  Santasalo et. al 2011
109   Santasalo Ky 2012, s. 23

110   Tammi et.al 2013 I
111  JKMM Arkkitehdit 2013
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Kaavaluonnokseen merkitty vesikaton ylin korkeusasema mahdollistaa kahden liikekerroksen 
ja kahden kattopysäköintitason rakentamisen. Yhteenlaskettu kerrosala korttelialueella on 32 560 k-m², 
josta 12 060 k-m² saa käyttää vain pysäköintilaitoksen tiloja varten ja 300 k-m² henkilöliikenneterminaalin 
tiloja varten. Liityntäpysäköinnille varataan 30 autopaikkaa. Kauppakeskuksen kattopysäköinnin lasketaan 
palvelevan myös Vanhan Rauman pysäköintiä. Liike- ja toimistokorttelialueen pohjoispuolelle muodostuu 
asuinkerrosten korttelialue, jolla sallittaisiin seitsenkerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen lukuun 
ottamatta Luoteisväylän varren viisikerroksista aluetta. Korttelista muodostuisi pihakannen päälle 
rakennettava suurehko umpikortteli, jonka sisäpiha toimisi ympäröivien talojen (Luoteisväylän taloja 
lukuun ottamatta) yhteispihana ja jossa rakennusten väleissä voisi olla hengittävyyttä parantavia 
välejä. Alueelle sallittaisi rakennusoikeutta n. 30 000 k-m², mikä vastaa ek=2.66 korttelitehokkuutta. 
Pysäköintinormina pihakannen ja rakennusmassojen alla on 1ap/96 m². Sisäänajo kellaripysäköintitasolle 
on järjestetty sivukaduilta.112

Viitesuunnitelmatasolla etenevän hankkeen suunnittelusta vastaa suljetun kutsukilpailun 
voittanut arkkitehtitoimisto mutta ei ole tiedossa, kuka lopullisen toteutussuunnitelman laatii. Uuden 
kauppakeskuksen ja siihen liittyvän asuinalueen koko ja arkkitehtoninen laatu ovat herättäneet 

keskustelua ylimitoituksesta, epäilyä Vanhan Rauman liiketoiminnan edellytysten säilymisestä sekä 
suojavyöhykkeellä sallittavasta toiminnasta. Tähän viitannee myös pitkän linjan raumalainen arkkitehti 
Jukka Koivula kesällä 2013 ilmestyneen Arkkitehti-lehden Vapaa Sana-artikkelissaan Rakennetun taju. 
Esiin on noussut Raumalla kehityshankkeiden yhteydessä tyypillinen mutta sangen perusteltu pelko 
elävän historiallisen kaupunkikeskustan muuttumisesta tavanomaiseksi historialliseksi asuinalueeksi, 
jolloin menetyksen hintana olisi kaupungin identiteetillisistä- sekä maailmanperintökohdearvoista 
keskeisin.113 

Museoviraston lausunto (27.5.2013) kritisoi suunnitelman puutteita maakuntakaavan ja 
keskustan osayleiskaavan määräysten Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen erityisaseman vaalimisen 
huomioimisesta. Kritiikin kärki kohdistui 320 metriä pitkän, näkymiä muurimaisesti rajaavan yhtenäisen 
julkisivun muodostamiseen keskustan pääkadun varteen.

Palautevyöryn perusteella lokakuussa 2013 julkaistiin jatkokehitetty viitesuunnitelma, mutta 
siihen ei sisältynyt olennaisia muutoksia. Kaavaprosessissa käynnistyi loppuvuodesta uusi vaihe, 
jossa kaupungin kaavoitus ryhtyi kehittämään uusia rakennemalleja länsirannan kaavoitukseen. Myös 
viitesuunnitelmaa laativa arkkitehtitoimisto vaihtui.114

112  Rauman kaupunki 2013 II, s. 5-6. Rauman kaupunki 2013 III, s.1 113  Länsi-Suomi 2013 I-II. Koivula 2013
114   Diplomityön visio perustuu suunnittelun alkaessa saatavissa olleeseen julkiseen tietoon eli vuonna 2013 
        esitettyjen viitesuunnitelmien rakennemalleihin.

Kuvat: Havainnekuva maaliskuussa 2013 julkaistusta keskustan viitesuunnitelmasta (JKMM) sekä suunnitelman mukainen rakeisuus (he).
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2.5. Yhteenveto: Kannanotto suojavyöhykkeen rooliin

Rauman erityinen piirre on, että maailmanperintökohde Vanha Rauma ja suojavyöhyke kattavat lähes 
koko ydinkeskustan. Siten keskustan kehittäminen on aina suojavyöhykkeen tai maailmanperintökohteen 
kehittämistä, aina tavalla tai toisella yhteydessä maailmanperintökohteeseen. Kuitenkaan aina 
keskustan kehittämistoimet tai -tarpeet eivät kumpua maailmanperintökohteen suojelemisen tarpeesta 
ja ole sopusoinnussa suojavyöhykkeen intressien kanssa. Suojavyöhykkeen kunnioittaminen olisi tästä 
päällekkäisyydestä huolimatta - tai siitä johtuen - lähtökohtaisesti sementoitava kaupunkisuunnittelun ja 
päätöksenteon kivijalkaan. Rauman nykyinen moderni keskusta ei missään vaiheessa ole toiminut erillään 
maailmanperintökohteesta, vaan aina sen rinnalla ja ohessa.  Siispä kaupunkisuunnittelun kohteena 
moderni liikekeskusta liittyy aina kokonaisuuteen, jonka kruunujalokivenä on maailmanperintökohde. 
Kaupunkisuunnittelu on ideaalitilassa jatkuvaa luovaa suuntimista siten, että kiintopisteinä ovat sekä 
pitkäjänteisen keskustakehityksen että maailmanperintökohteen etu.

Davosin konferenssijulkaisuun, vertailukohteiden käytäntöihin sekä omaan pohdintaan perustuen 
kuvaisin Vanhan Rauman suojavyöhykkeen tehtäviä ja ominaispiirteitä näin:

1. Maailmanperintökohteen säilymisen turvaaminen kaikin tavoin, sen etujen palveleminen ja uhkien 
torjuminen.

2. Ilmastonmuutoksen seurauksiin (merenpinnan nousu, sateiden lisääntyminen) varautuminen sekä 
ilmastonmuutosta torjuva toiminta laajemmin kaupungin mittakaavassa, jos sen vaikutukset ulottuvat 
maailmanperintökohteeseen tai suojavyöhykkeen kykyyn suoriutua tehtävästään. Vanhan Rauman 
tapauksessa merenpinnan mahdollinen nousu ei ennusteiden mukaan muodosta uhkaa siitä huolimatta, 
että uusien asuinalueiden perustason koroksi suositellaan +4.00 merenpinnasta115 ja Vanhan Rauman 
alueella korkeus merenpinnasta vaihtelee läntisimmässä päädyssä +2.500-4.000 välillä. Korkeimpien 
ennusteiden mukaan merenpinnan arvioidaan nousevan Selkämeren alueella 65cm; keskimäärin 
maankohoamisen ja merenpinnan nousun arvioidaan tasapainottavan toisensa kuluvalla vuosisadalla.116

3. Koska suojavyöhykkeenä toimivan ympäristön maisemallinen olemus ei pääsääntöisesti117 luonnehdi 
maailmanperintökohdetta (vrt. Petäjäveden kirkkoa ympäröivä järvi- ja peltomaisema) eikä ole tyylillisesti 
yhtenäinen, sen eri-ikäisiä alueita kunnioitetaan itsenäisinä kokonaisuuksina ja niitä kehitetään 
huomioiden kunkin alueen rakennustaiteellinen laatu. Näin esimerkiksi Tuulensuun kiistelty 1970-luvun 
kortteli tulee säilyttää rakennusaikaansa selkeästi edustavana ja iällisesti tunnistettavana.

4. Suojavyöhykkeen tehtävät Vanhan Rauman välittömässä läheisyydessä korostuvat verrattuna 
kauempina sijaitseviin alueisiin.  Rajapintaa Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen välillä tarkastellaan 
erityisen huolellisesti. Tärkeää on Vanhan Rauman pienen mittakaavan tukeminen, raja-alueen harmonia 
ja hillityt kontrastit sekä ylipäänsä viehättävän ja kohteeseen kutsuvan rajapinnan rakentaminen. Sonckin 
kaavan myötä toteutetut puistovyöhykkeet ovat maailmanperintöarvojen säilymistä tukeva ja arvonsa 

115  Lappalainen 2010, s.110
116  Ilmasto-opas 2014, 3-4.kpl
117  Poikkeuksena Vanhaan Raumaan kiinteästi liittyvä Onnelan asuinalue 1900-luvun alkupuolelta

         2. Maailmanperintökohde ja suojavyöhyke   

Vasen sivu:

1   Näkymä seitsemännestä kerroksesta Raumanportin taloparvekkeelta kohti vanhaa Raumaa. (he)

2   Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen rajapinta Leikarin korttelin kohdalla. (he)

3    Näkymä Vanhasta Raumasta kohti Tuulensuuta. (he)

4    Onnelan asuinalue toimii ihanteellisesti osana Vanhan Rauman suojavyöhykettä 
      maailmanperintökohteen rajapinnassa. Alueet erottuvat toisistaan, mutta kontrasti on hillitty ja 
      rajapinnan yleisilme harmoninen. Suojavyöhykkeen alue tukee olemuksellaan Vanhan Rauman 
      maailmanperintöarvoja. Klassinen arkkitehtuuri rajan moelmmin puolin häivyttää kontrastia, mutta 
      modernissa rakentamisessa ei tule pyrkiä pastissimaisuuteen. 

5    Moderni asuintalo Onnelassa istuu katukuvaan luontevasti ilman pastissin keinoja, vaikka  
      julkisivusommittelu ja kattomuoto noudattavat alueen 1900-luvun alun rakennustaiteen yleispiirteitä.
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lunastanut malli keskiaikaisen ja modernien kaupunkialueiden rajapinnan harmoniasta. Niissä kohdissa, 
joissa syntyy välitön kosketus eriaikaiseen rakennuskantaan (Onnela, länsisivustan ruutukaava-alue), 
voidaan rajaa viestiä muilla keinoin, kuten artikuloiduilla kadun pintamateriaaleilla ja katukalusteilla. 
Kontrastia rauhoittavina yksittäisinä välineinä voidaan käyttää rakennuskorkeuksien rajoittamista ja 
runsasta kasvillisuutta. Uudisrakentamisen myötä muodostuvia näkymiä voidaan kontrolloida kuvallisen 
analyysin avulla.

Sivummalla sijaitsevien kohteiden kannalta on merkityksellistä vaalia autenttisia ajallisia 
kerroksia sekä kaupunkirakenteen kehittäminen siten, että Vanha Rauma säilyttää asemansa. Tämä 
tarkoittaa Vanhan Rauman erityiskaupan turvaamista sekä sellaisia asutusta ja turismia tukevia 
pysäköintijärjestelyjä, että liikenteen lisääntyminen keskusta-alueella ei johda Vanhan Rauman katujen 
tukkiutumiseen.

5. Rauma-brändiä voidaan rakentaa nykyäänkin - ja erityisen tehokkaasti - arkkitehtuurin avulla. 
Raumalla on vahva paikallinen identiteetti sekä tunnistettava, turismin myötä yhä voimistuva 
kansallinen ja kansainvälinen imago. Erityisesti Vanhaa Raumaa ympäröivän suojavyöhykkeen eli koko 
kaupunkikeskustan kehittämisessä pyritään yleiskaavan mielikuvavaiheessa toivotun Rauma-henkisen 
arkkitehtuurin etsimiseen ja edistämiseen. Tulkitsen tämän viittaavan erityisesti Vanhasta Raumasta 
kumpuaviin rakennetun ympäristön arvoihin. Näin voidaan hyödyntää myös maailmanperintökohteen 
synergiaa Rauman kaupunkibrändin voimistuessa. Vanhan Rauman kaupallisen aseman turvaamisen 
kannalta	 ei	 liene	 hyvä	 asia,	 jos	 modernin	 rakentamisen	 Rauma-brändi	 identifioituu	 voimakkaasti	 ja	
ainoastaan uuden kauppakeskuksen kautta. Tästäkin syystä tarvittaisiin kokonaisajattelua Länsirantaa 
laajemmalla alueella.118

118   Rauman kaupunki on tehnyt aktiivisesti brändinrakennusta vuodesta 2010. Työn tavoite on kaupungin 
         vahvuuksien vieminen mielikuviksi, jonka positiivisesta energiasta hyötyy voimistuvan    
         kotikaupunki-identiteetin ohella myös kaupungin talouselämä.
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II Tuulensuun 1970-luvun kortteli

As Oy Tuulantei. (he)
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1. Tausta

Diplomityön aiheeksi rajatulla alueella sijaitsee nykyään kaksi betonielementtitaloin rakennettua 
asuinkorttelia, vapaassa paikoituskäytössä palveleva tyhjä tontti sekä länsipäädyn huipentumana ja 
maanmerkkinä ABC-huoltamo korkeine valomainospyloneineen. Aluetta rajaavat idässä keskustan 
pohjois-eteläsuunnassa halkaiseva Nortamonkatu, pohjoisessa Porintielle johtava Karjalankatu ja 
etelässä Porintieltä keskustaan viistosti johtava Tallikedonkatu. Kiilamaisen alueen halkaisee pohjois-
eteläsuunnassa pihakatumainen Tuulensuunkatu. Korttelialue on jäänyt 2000-luvun alussa rakentuneen 
market-alueen ja Vanhan Rauman väliselle kaistaleelle ja on kokonaisrakenteeltaan hajanainen, mikä 
korostuu keskeisen sijainnin vuoksi. 

Alueen nykyinen rakennuskanta on syntynyt 1970–1980-luvuilla radikaalisti kaupunkikuvaa 
muuttaneen tapahtumasarjan seurauksena. Kortteleissa sekä Suvituuli-kauppakeskuksen paikalla 
kanalin eteläpuolella sijaitsi aiemmin Rauman Nahkatehdas, joka lähes satavuotisen toimintansa 
aikana 1880-luvulta 1960-luvun lopulle hallitsi Rauman kaupunkikuvaa. Olemassaolonsa aikana tehdas 
näkyi, kuului ja haisi; korkeat piiput ja monikerroksiset tiilirakennukset näkyivät matalassa keskustassa 

kauas, tehtaan pillin vihellyksestä kaupunkilaiset tiesivät kellonajan ja kesäisin tehtaan jätevedet 
tuntuivat pistävinä leyhähdyksinä kaupunki-ilmassa. Tehdas oli Rauman mittakaavassa suurtyöllistäjä 
ja kaupungin teollistumisen veturi. Kokonaiset perheet saattoivat olla tehtaan palveluksessa ja moni 
työntekijä työskenteli siellä koko ikänsä asuen tehtaan asunnossa. Raumalla puhuttiinkin yksinkertaisesti 
”tehtaasta” ja sen työntekijöistä eli ”karvareista”.119

Rauman Nahkatehdas oli toimiaikanaan Etelä-Suomen merkittävin nahkateollisuuden keskus 
sekä vakiintuneessa asemassa Suomen toiseksi suurimpana teollisten nahkatuotteiden valmistajana 
oululaisen Åströmin tehtaan jälkeen. Kansallis-Osake-Pankki tuli osaksi Nahkatehtaan ja Tuulensuun 
kohtalon kehitystä 1800-luvun lopussa lainoittaessaan tehdasalueen mittavan laajentamisen ja uudelleen 
1960-luvun lopulla saadessaan lopulta haltuunsa konkurssiin ajautuneen nahkatehtaan maa-alueet 
kiinteistöineen. Omistajanvaihdoksen lopullisena seurauksena nahkatehdas hävisi kokonaisuudessaan 
Rauman kaupunkikuvasta ja korvautui 1970-luvulla asuin- ja liikerakennuksilla.

119  Jokela 2008, s. 1
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Ilmakuva pohjoisesta; Tuulensuu alue Vanhan Rauman ja markettien välissä. (rk)

As Oy Iso-Vänni 
1972

As Oy Leikari
1974

As Oy Tuulantei 
1975
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As Oy Raumanportti
1981

As Oy Vähä-Vänni 
1980

TUULENSUUN 
KORTTELI

Leikarin kortteli
1985-1987

PAIKOITUSALUEHuoltamo 
1971
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Ilmakuva kirkontornista Vanhan Rauman yli, kohti nahkatehtaan vanhaa puolta. Arvioitu kuvausajankohta 1920-luvun paikkeilla. (rm)
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1.1. Historia

Aika ennen nahkatehdasta

Kaupungin laajenemista rajoitti tulliaita vuoteen 1809, ja pitkään rakennuskanta sijoittui pääasiallisesti 
kanaalin eteläpuolelle. Poikkeuksen tekivät harvalukuiset joen pohjoispuolen rantakorttelit nykyisen sekä 
fransiskaaniluostari eli nykyinen Rauman Pyhän Ristin kirkko. Kanalin mutkan itäpuoleinen pelto- ja 
niittyalue eli Tuulensuun, Leikarin niityt säilyivät pitkään rakentamattomana lukuun ottamatta yksittäisiä 
latoja, kirkkoon liittyneen pappilan aluetta ja joitakin jokirannan rakennuksia.120

Välittömästi Kanalin mutkan itäpuolella esitetään rakennettuja tontteja Claes Wilhelm 
Gyldénin (1802-1872)121 vuonna 1841 laatimassa Rauman asemakartassa. Korttelit sijaitsivat nykyisen 
Tuulensuun alueen ja kanalin välissä, ja ovat rakennuksineen osa nykyistä maailmanperintökohdetta.

Vuonna 1850 laaditussa C. Cederin asemakartassa esitetään kaupungin tuleva laajentuminen 
säännönmukaisena itä-länsisuuntaisena ruutukaavakorttelirakenteena, ja ruutuverkko on vedetty 
myös pelkkinä rajaviivoina esitetyn Vanhan Rauman yli. Tässä kartassa kaavaruudut ulottuvat myös 
Tuulensuun alueelle. Turun ja Porin läänin vanhemman komiossiomaanmittari Henrik Wahlroosin 
(1824-1907) asemakartassa vuodelta 1876 esitetään yksityiskohtaisemmin rakennettu alue ja uudet, 
säännönmukaistamisessa tavoiteltavat palokujin varustetut korttelit. Rakennuskanta joen pohjoispuolella 
ei näytä juuri eroavan aiemmista tilanteista, mutta pohja Tuulensuun alueen korttelijärjestykselle 
näyttäytyy jo tässä kartassa.122 Korttelimuotojen, -kokojen ja -numerojen sekä teiden ominaispiirteet 
ovat siirtyneet Tuulensuun alueella sellaisenaan vuoden 1894 yhdistelmäkarttaan, jossa on yhdistetty 
rakennettu tilanne sekä Helsingin intendentinkonttorin laatimat uudiskaavat vuosilta 1864 ja 1882. 
Kartasta huomataan, ettei Tuulensuun rakennettu tila ollut neljässäkymmenessä vuodessa siirtynyt kohti 
kaavan tavoittelemaa ruutujärjestystä. Tuulensuun alueen korttelien 1,3 ja 51 rakennukset erottuvat 
kaupungin muusta rakennuskannasta erillisinä laitakaupungin rakennuksina.123

Vanha tehdas

Nahkuri Karl Sjöblom sai vuonna 1881 hallintaansa kanalin mutkassa joen eteläpuolella sijaitsevan 
Raumo Läderfabriks-Aktiebolagin puurakenteisen tehdaskiinteistön irtaimistoineen konkurssin ja sitä 
seuranneiden yrityskauppojen jälkeen. Hän siirsi Vanhan Rauman Kuninkaankadulla Mattlan talossa124 
pitämänsä kasvavan nahkurinverstaansa heti lähes kaikkine toimintoineen uusiin tiloihin.125

Vanhasta puurakenteisesta tehtaasta tiedetään sen sijainneen vuoden 1910 pohjanahkatehtaan 
paikalla, Vännin alueella kanalin eteläpuolella.126 Tehdas oli rakennettu niin kutsutulle Talv- tai 
Talvikedolle ”Hauenkuonon Ilvanina” tunnetun kauppiasvainaan entisille maille lähelle raumalaisten 
savenottopaikkaa, Wesanderin viinanpolttimoa ja kaupungin huvineuvostona tunnettua maneesia, jossa 
kiertävät teatteri-, sirkus- ja akrobaattiseurueet pitivät näytöksiään. Lähistöllä sijaitsi myös ruukkumaakari 
Södermanin savirakenteinen ruukkutehdas. Alue oli selkeästi kaupungin ulkopuolella, mistä seurasi 
sanonta kirkonkirjoihin merkitsemättömästä henkilöstä ” Talv-kedon numeroon kuuluvana.” 127

Nahkateollisuuden kannattavuus kasvoi 1880-luvun lopulla voimakkaasti, ja kun tehtaan 
vuosituotanto kymmenkertaistui neljässä vuodessa, kävivät uudetkin tilat pian ahtaiksi ja alkoi lähes 
viisitoista vuotta kestänyt tehdasalueen laajentuminen ja modernisoituminen. Raaka-aine tehtaan 
käyttöön hankittiin kotimaan lisäksi Afrikasta, Amerikasta, Intiasta ja Australiasta. Tuotteet myytiin aluksi 
kotimaassa, mutta markkinoita laajennettiin vähitellen ulkomaille.128

Nahkatehtaan historiikissa puurakenteisesta tehtaasta kerrotaan sen käsittäneen 
kaksi kerrosta sekä tilavan ullakon jyrkän rautapeltikaton alla. Molemmissa kerroksissa oli kolme 
rautakamiinoilla lämpenevää huonetta ja ullakolla nahka- ja parkkivarastot. 1880-luvulla työ suoritettiin 
miestyö- tai hevosvoimin, ja työväen määrä lisääntyi vuosi vuodelta. Tehdasaluetta ympäröi korkea lauta-
aita. Alueella sijaitsi myös kaksi vanhempaa, pientä asuinrakennusta sekä neljä pientä, lautaseinäistä 
ulkorakennusta.129

120   Lähteenoja III, s.16-17 ja s. 50. Lähteenoja IV, s 272. Köykkä 2000, s. 10  
121   Maanmittaushallituksen ylijohtaja vuosina 1854-1872
122   Lähteenoja IV, s.38 ja 55-58
123   ks. Intendentinkonttorin ruutukaava sivulla 14

124   Vanhan Rauman talot tunnetaan yhä historiallisilla nimillään. Nykyäänkin käytössä oleva Mattla-nimi 
          juontaa 1750-luvulle rakennuksen silloin omistaneeseen Jaakko Mattlaan. Rauman museo 2013.
125   Lilius & Hertzberg Oy 1910, s. 15-16 
126   Jokela 2008, s.4
127   Lilius & Hertzberg Oy 1910, s 10
128   Rauman Nahkatehtaan arkisto 1986  
129   Kangaspuro s.21-22
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Menestys kehittyvillä markkinoilla johti tarpeeseen laajentaa tehdastiloja ja koneellistaa 
tuotanto. Olemassa olevaa tehdasta laajennettiin vuonna 1885 lisäosalla. Vinnit eli yläkerran 
huoneet olivat vuotien kuivatuskäytössä ja parkkivarastoina, alemmissa sijaitsi ammehuoneet sekä 
nahkamankeleita, parkkimyllyä ja tynnyreitä käyttävällä höyrykoneella varustettu konehuone. 1890-luvun 
alussa tuotannon laajentaminen erilaisista nahkatuotteista ja –kengistä koskemaan myös ajokalu- ja 
hihnatavaroiden valmistukseen vaati jälleen lisätilojen hankkimista. 1890-luvun alussa tehtaalle hankittiin 
Hakolan ja Wähä-Kuurin talot.130

Uusi, turkulaisen arkkitehti August Heleniuksen131 piirustusten mukaan rakennettu 
kolmikerroksinen tiilirakennus valmistui vuonna 1894. Kanaalin eteläpuolella sijaitsevaa tehdasaluetta 
laajennettiin vielä yksikerroksisella lisärakennuksella kanaalin puoleisessa päädyssä (purettiin vuonna 
1917) sekä vuosina 1895–96 neljällä uudisrakennuksella ns. Åbergin pelloille tehtaan ja kanaalin 
väliin. Rakennukset käsittivät tehtailijan yksityisasunnon sekä konttoritilat, tilat uudelle sekalaisten 
nahkatykötarpeiden tuotanto-osastolle, talli- ja vaunusuojan sekä Onni von Zansenin  (1872-1947) 
suunnitteleman pyörävajan ja koirankopin. Tuotannon edelleen kasvaessa vanha puurakenteinen 
tehdas purettiin vuonna 1896 aina uuteen konehuoneeseen saakka, ja korvattiin seuraavana vuonna 
valmistuneella kolmikerroksisella tiilisellä uudisrakennuksella, jonka oli suunnitellut tanskalainen 
insinööritoimisto Monies & Andersen. Vanhaan konehuoneeseen tehtiin tehtaan oma sähkölaitos, 
joka vihittiin käyttöön tehdasta erityisesti hyödyttävän Rauman radan kanssa samanaikaisesti vuonna 
1897. Radan puuhamiehenä toimineen Karl Sjöblomin nahkatehdasalueelle johdettiin myöhemmin 
sivuraide.132

130   Ibid., s. 24-29
131   Suunnitellut myös kaupungintalon korttelissa sijaitsevan Tarvonsaaren koulun (1895) ja nykyisen 
         vanhan kaupungintalon (1899).
132   Ibid.
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Ylhäällä: Vanha puurakenteinen tehdas kuivuvan joenuoman etelärannalla. Taustalla Pyhän ristin kirkko. 
(rm)

Alhaalla: Kasviskypesennetyn nahan esikypsennystä Uudella tehtaalla. Kuvausaika ei ole tiedossa. (rm)
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Uusi tehdas

Tehtailija Karl Sjöblom oli rahoittanut laajennushankkeet lainarahalla, mutta tarve lisätiloille oli 
jatkuva. Arkkitehti Yrjö Blomstedtin (1871-1912) piirtämä ns. uusi tehdas sekä siihen kiinni rakennettu 
liimatehdas makasiinirakennuksineen nousivat Tuulensuun ja Leikarin alueelle vuonna 1898. Uusissa 
tehdassaleissa sijaitsivat parkkiekstraktin eli parkkimehun valmistus sekä pohjanahkojen parkitus. 
Viereisessä parkitussalissa oli toistasataa maahan kaivettua 2,5m syvää ja 2,5m leveää parkkiammetta, 
joissa kypsytettiin pohjanahkoja. Toisessa kerroksessa sijaitsi myös vanhasta tehtaasta yhdistetty 
puhtaan veden jakelukeskus. Kerroksia yhdisti hissi. Työ parkituslaitoksessa oli vaarallista; toisinaan 
työntekijät putosivat altaisiin ja menettivät työkykynsä. Parkkiekstraktia valmistettiin 1930-luvulle saakka, 
jolloin laitos lakkautettiin halvemman tuontiparkin vuoksi.133

Uuteen tehdaskompleksiin kuuluvan liimatehtaan alakerrassa oli noin kolmekymmentä 
ammetta, joihin kerättiin talven ajan raakavuotajätettä kesäisin suoritettavaa liimankeittoa varten. 
Liimatehtaan toinen kerros oli avointa tilaa, jossa ilma kiersi ja liima kuivattiin.134

Kasvavan työntekijäkunnan asunnonsaannin helpottamiseksi ja osaavan työväen 
sitouttamiseksi tehtaaseen Sjöblom rakennutti vuonna 1899 Pohjola-nimisen asuntoryhmän nykyisten 
Tuulensuun tornitalojen paikalle. Näiden lisäksi tehtaan asuntolana palveli Wähä-Wännin talo kanaalin 
pohjoisrannalla Tallikedon laidassa sekä joitakin muita kiinteistöjä vanhassa kaupunginosassa. Työväen 
oman aloitteellisuuden tuloksena syntyivät vuonna 1900–1901 Tuulensuun kentälle vuosina tehtaan 
hallinnoima Asunto-osakeyhtiö Kotola, johon kuului neljä asuinrakennusta.135

Tehdasalue laajentui Sjöblomin aikana ennen vuotta 1912 käsittämään lisäksi ns. Öhmanin 
saunan, joka sijaitsi makasiinien viereisellä tontilla ja toimi myöhemmin puusepänverstaana, Iso-Kuurin 
talolla vanhan tehtaan vieressä sekä ratayhteydellä tehtaiden ja Rauman radan välillä.

Tehtaan suhde kaupunkiin oli monipuolinen. Sijainti vanhaan kaupunkiin sulautuneena johti 
massiivisen, korkeilla piipuilla varustetun tehtaan korostumiseen matalapiirteisessä kaupunkikuvassa. 
Kitkaa aiheutti tehtaan puhdistamattomien jätevesien laskeminen vuonna 1899 oikaistun kanaalin 
kuivuneeseen mutkaan aina yleisen vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiseen saakka 1930-luvulla.136 

Asemaa suurtyöllistäjänä ja talouden moottorina kuvaa se, että nahkatehtaan tuotanto kattoi esimerkiksi 
vuonna 1910 koko Rauman tuotannon bruttoarvosta 86 %. Sjöblomin parhaina vuosina 1904–1905 
tehtaissa työskenteli 300 henkeä, joskin luku vakiintui pian 200:aan.137 Tehtaan työntekijöiden vaihtuvuus 
oli suurta, mutta osaavin henkilöstö pyrittiin sitouttamaan esimerkiksi asuntoedun kautta pidemmäksi 
aikaa. Kauppaneuvos Sjöblom huolehti työväestään vanhan ajan tehdaspatruunan tapaan ja johdon ja 
alaisten suhteita luonnehdittiin hyviksi.138

Karl F. Sjöblomin nahka- ja Remmitehtaasta tuli vuonna 1902 Sjöblomin Nahkateollisuus 
Osakeyhtiö. Tehdas oli monin tavoin kansainvälinen; liiketoiminta liittyi sekä Venäjän, Euroopan että 
Yhdysvaltojen nahkateollisuusmarkkinoihin ja esimerkiksi vuotia sekä nahankypsytysaineita tuotiin 
ulkomailta huomattavia määriä jo 1890-luvulla.139

Vuodesta 1908 alkanut lama suisti Karl Sjöblomin nahkatehtaan lopulta vararikkoon. Taustalla 
vaikutti laajentumisen rahoittaminen pääasiallisesti lainarahalla sekä suurpiirteinen taloudenpito, joka 
menetti kantokykynsä moniportaisen velkakierteen lauetessa. Merkittävänä uudistuksena ennen yhtiön 
luhistumista Sjöblom toteutti kuitenkin vielä voimakoneiston ajanmukaistamisen vuonna 1910, jolloin 
rakennettiin myös tehtaan 40 metriä korkea savupiippu. 

Heinäkuussa 1912 pidetyssä konkurssihuutokaupassa tehtaan sai haltuunsa korkeimmat 
tarjoukset tehnyt päävelkoja Kansallispankki140, joka vuokrasi tilat edelleen tehtailija Emil Pakkalalle 
(1867-1952) ja hänen yhtiökumppaneilleen. Uuden Pakkala & Nikander-yhtiön hallitsema tehdas aloitti 
toimintansa 1.8.1912. Yhtiö purkautui erimielisyyksien vuoksi jo paria vuotta myöhemmin, jolloin syntyi 
aina 1960-luvulle toiminut Rauman Nahkatehdas Oy.141 

133   Jokela 2008, s.5-7
134   Ibid., s.6
135   Jokela 2008, s. 7. Kangaspuro 1945, s. 33
136   Kangaspuro 1945, s. 59-61
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137   Ibid., s. 44
138   Jokela 2008, s.10
139   Kangaspuro 1945, s. 34-41
140   Tunnetaan myös nimillä Kansallis-Osake-Pankki sekä KOP.
141   Ibid., s. 46-56
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Nahkatehtaan laajennetut tilat vuonna 1901. (rk)

Yllä oikealla: Uuden tehtaan rakennukset luoteesta kuvattuna. Vasemmalla puurakenteisten makasiinirakennusten pari ja oikealla puu- ja tiilirakenteinen Uusi tehdas. Nykyinen Nortamonkatu kulkee tiilirakenteisen tehtaan 
vierestä, kuvassa tehtaan oikealla puolta. Kuvausaika ei ole tiedossa. (rm)

Alla oikealla: Ilmakuva kirkontornista kohti Tuulensuuta. Kuvassa erottuvat uuden tehtaan rakennukset sekä liimatehtaan piippu. Etuokealla pappilan kopihapiiri. Kuvausaika ei ole tiedossa. (rm)
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Edellinen sivu: Yrjö Blomstedtin vuonna 1898 signeeraamat Uuden tehtaan suunnitelmat. (rm)

Yllä: Yrjö Blomstedtin ja Onni von Zansenin piirustukset uuden tehtaan makasiinirakennuksista. (rm)
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Myöhemmät laajennukset ja nahkatehtaan konkurssi 

Vaikka Venäjän sotatarviketilaukset nostivat tehtaan työntekijöiden määrän 500:aan vuonna 1916, 
ensimmäisen maailmansodan jälkeen Venäjän markkinat sulkeutuivat lähes kokonaan ja sen jälkeisinä 
epävarmoina aikoina uusi johto tyytyi toiminnan laajentamisen sijaan vanhan korjaamiseen sekä tilojen ja 
koneiston kehittämiseen. Tehtaan mittakaavassa tehtiin vähäisiä uudisrakennuksia ja korjauksia, mutta 
jo vuonna 1917 aloitettiin nelikerroksisen tiilitehtaan rakennustyöt konttorin viereen. 1917 muokattiin 
tehtaan jätteiden kaatopaikka Papinhakaan ja 1919 kohosi uuden tehtaan puolelle kaksikerroksinen 
tiilirakennus parkkimyllyjä varten. Vuonna 1923 Öhmanin sauna muutettiin puusepänverstaaksi. Vuoden 
1919 lokakuussa ostettiin Rantakadun ja Koillisväylän kulmasta Kräky-Kotolaksi nimitelty Uusitalo-
niminen asuintalo johdon asuntotarpeisiin. 1920-luvulla 25–30% työntekijöistä voitiin majoittaa yhtiön 
omistamiin asuntoihin.142

Korkealaatuisista tuotteistaan tunnetun nahkatehtaan kannattavuus vaihteli 1900-luvulla 
voimakkaasti. 1940-luvun sotavuosien kasvanut tarvikekysyntä nosti tehtaan pitkään jatkuneesta 
lamakaudesta. Vanhan tehtaan rakennuskantaa laajennettiin jälleen 1940–1950-lukujen taitteessa, 
samanaikaisesti Lampolan eli nykyisten markettien parkkipaikka-alueelle rakennetun sisaryhtiö 
Vuodanjalostaja Oy: n eli Vuojan tehtaan kanssa.143

1960-luvulla kotimaisten nahkatuotteiden suosio heikkeni ulkomaisten tuontituotteiden 
kysynnän kasvaessa. Kun lisäksi pohjanahan käyttö kenkäteollisuudessa väheni kumin ja muovin 
syrjäyttäessä nahan, Suomen nahkateollisuus ajautui kriisiin. Raumalaisille pitkään tiedossa olleet 

nahkatehtaan vaikeudet johtivat lopulta konkurssiin useiden muiden perinteisten valjas-, remmi- ja 
pohjanahan tuottajien tapaan. Vuodanjalostaja Oy oli ajautunut konkurssiin jo aiemmin. Kesällä 1968 
pidettiin Nahkatehtaan konkurssihuutokauppa ja tehdas poistettiin kaupparekisteristä seuraavana 
vuonna. Tehtaan kiinteistöt siirtyivät jälleen Kansallispankin haltuun, ja alueen rakennukset purettiin 
vähitellen muutamien vuosien kuluessa. Suvituulen paikalla olleet tehdasrakennukset purettiin vuonna 
1973, Tuulensuun alue oli tyhjentynyt jo aiemmin. Kotola purettiin vasta 1970-luvun lopulla.144

Nahkatehtaan kiinteistöjen purkamisen myötä menetettiin merkittävä fyysinen edustus 
kaupungin kasvun ja teollistumisen historiasta. Ainoana hauraana fragmenttina tehtaasta säilyi 
konttorirakennuksen kivijalka Nortamonkadun varressa, uuden kauppakeskuksen parkkipaikkaa 
huomaamattomasti kiertävänä reunuksena.

142   Jokela 2008, s. 12. Kangaspuro 1945 s. 65-69
143			Jokela	2008,	15.	Biografiakeskus	2011,	7.-9.	kappale

144   Jokela 2008, s. 15
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Nahkatehtaan alue postikortissa vällillä 1956-1960. Piirros on osittain epärealistinen; Esimerkiksi ns. Vuodan rakennus on tuotu kuvan keskiosaan tosiasiallisesta sijainnistaan Rauman radan varresta noin kilometrin päästä. 
Tehdasalue näyttäytyy kortissa täydessä laajudessaan ennen vuoden 1958 konkurssia. (rm)
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Lähiötyylinen kortteli

Tehdasalueen siirryttyä Kansallispankin haltuun syntyi päätös olevan rakennuskannan purkamisesta 
ja korvaamisesta uusilla ajanmukaisilla rakennuksilla, jotka vastaisivat ajankohdan kärjistyneeseen 
asuntopulaan. 

Uusia asuintaloja rahoittivat Kansallispankin lisäksi muun muassa Rakennusalan työeläkekassa 
että vakuutusosakeyhtiö Pohjola. Korttelien 66 ja 67 alue suunniteltiin ja toteutettiin aikavälillä 1972–
1987. Suunnittelijana Tuulensuun korttelissa no.66 toimi BES-elementtitekniikan edelläkävijä arkkitehti 
Aarne Heino tamperelaisesta toimistosta Vahtera & Heino, ja myöhemmin 1980-luvulla rakennetussa 
korttelissa no. 67 rakennusarkkitehti Matti Pasanen Lukander & Vahtera-toimistosta (nyk. Vahtera 
Arkkitehdit, Turku). Korttelit suunnitelleiden molempien toimistojen osaomistaja oli arkkitehti Olli Vahtera.

Tuulensuun korttelin uusi rakennuskohde edellytti sekä huomattavaa asemakaavan 
muuttamista että Tallikedonkadun uudelleen järjestämistä. Aloite kaavan muuttamiseen syntyi 
yhteistyössä Rauman kaupungin edustajien kanssa. Tuulensuun korttelissa no.66 oli edelleen voimassa 
vuoden 1922 Andersinin asemakaava, jonka mukaisesti Nahkatehtaan rakennukset oli rakennettu ja 
Leikarin korttelissa no. 67 oli voimassa asemakaava vuodelta 1952. Asemakaavaa muutettiin monista 
syistä; taustalla oli uusi yleiskaava modernisoivine keskustasuunnitelmineen sekä Nahkatehtaan 
maksamatta jäänyt sähkölasku, jonka perimiseksi kaupunki oli aloittanut neuvottelut asemakaavan 
muuttamisesta Kansallispankin kanssa. Asemakaavaa muutettiin kaikkien Nahkatehtaan kortteleiden 
sekä Leikarin korttelin no. 67 ja huoltamokorttelin no.75 osalta.145

Kesäkuussa 1970 päivätyssä asemakaavan muutoksen selostuksessa Nahkatehtaan 
rakennusten kerrotaan olevan vailla toimintaa, ja korttelin sisäasiainministeriön määräämässä kahden 
vuoden rakennuskiellossa muiden, pääasiallisesti Nahkatehtaan rakennuksia sisältävien korttelien (30, 
33, 41, 52, 67) tavoin.146 Leikari-korttelin eteläinen lohko toimi yksityisessä asuinkäytössä, ja pohjoinen 
puoli kaupungin omistamana varastoalueena. Huoltoasema toimi jo tuolloin korttelissa no.75 eli nykyisen 
ABC:n paikalla.147 Selostuksen mukaan ”Korttelissa 66 on huonokuntoisia puu- ja kivirakenteisia 
yksikerroksisia n.50-vuotiaita tehdas- ja varastorakennuksia, korttelin lounaisosassa on huonokuntoisia 
yksikerroksisia n.80 vuotta vanhoja asuinrakennuksia.” Leikarin korttelin osalta selostuksessa todetaan, 

että ”Korttelin 67eteläosassa on yksikerroksisia ja yksi kaksikerroksinen puinen asuinrakennus, ikä 
n. 50 vuotta. Korttelin pohjoisosassa on samanikäisiä yksikerroksisia varastorakennuksia.” Nykyisen 
ABC-korttelin huoltamohistorian kerrotaan taannehtivan vähintään 1950-luvulle: ”Korttelissa 75 sijaitsee 
parikymmenvuotias autohuoltoasema”.148

Tuulensuun ja Leikarin korttelin osalta asemakaava lienee tehty Kansallis-Osake-Pankin 
ja kaupungin keskinäisten neuvottelujen sekä Kansallispankin suunnittelijatahon eli Vahtera & 
Heino-toimiston Aarne Heinon laatiman viitesuunnitelman pohjalta. Kaavamuutosprosessiin liittyi 
maanvaihtojärjestelyjä, jotka mahdollistivat Karjalankadun (silloisen Leikarinkadun) leventämisen 
etelään ja vastapalveluksena Tuulensuuhun mahtumattoman paikoitustilan osoittamisen viereiseltä 
kaupungin yleiseltä paikoitusalueelta, josta 20% eli 112 paikkaa oli sovittu korttelin 66 käyttöön.149 

Lopullinen, 1980-luvulla valmistunut kortteli poikkesi huomattavasti 22.6.1970 päivätystä 
asemakaavan muutoksesta sekä vuonna 1970 paikallislehdessäkin esitellystä toimittajan arvion 
mukaan edustavasta suunnitelmasta, joka sisälsi Tuulensuun korttelissa (no.66) kuusi lamellitaloa, 
joiden kerrosluvut olivat kolmessa talossa VII, yhdessä IV ja kahdessa lähinnä Vanhaa Raumaa 
sijaitsevassa talossa III. Leikarin korttelissa (no. 67) esitetään kolme uudisrakennusta, joiden kerrosluvut 
ovat kahden talon kohdalla IV ja yhdessä Tallikedon varren rakennuksessa III. Lehdessä esitelty 
asemakaavatason luonnossuunnitelma muuttui myöhemmissä vaiheissa molempien tonttien osalta 
siten, että rakennusten lukumäärä väheni mutta kerrosluvut nousivat; Tuulensuussa kerrosala pysyi 
suunnilleen samana; kymmenen vuoden ajanjaksolla toteutettiin kuuden sijaan viisi rakennusta, mutta 
taloista nelikerroksinen rakennus kasvoi korkeutta kolmella kerroksella, mikä vastasi kerrosalaltaan yhtä 
menetettyä kolmikerroksista rakennusta. Näin Vanhan Rauman kupeeseen kasvoi huomattavan korkea 
kerrostaloalue, ja  ainoastaan lähimpänä sijaitseva asunto-osakeyhtiö Vähä-Vänni jäi kolmikerroksiseksi. 
Viereisessä Leikarin korttelissa aiotut järjestelyt muuttuivat siten, että kerrosluvut nousivat kaikissa 
taloissa viiteen ja lisäksi Tallikedonkatua reunustava kolmikerroksiseksi merkitty As Oy Leikarinketo B sai 
L-pohjamuodon myötä vielä lisää kerrosalaa.

         1. Tausta       1.1. Historia

145   5.5.1970 hyväksytyn asemakaavan muutoksen selostusosa, s. 1-3
146   Alkaen 22.1.1969
147   Ibid., s.2-3

148   Ibid., s.4
149   Vaihtokirja KOP:n ja Rauman kaupungin välillä, päivätty 15.7.1971
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148   Ibid., s.4
149   Vaihtokirja KOP:n ja Rauman kaupungin välillä, päivätty 15.7.1971

Nortamonkadun varresta puretun ’Uuden nahkatehtaan’ paikalle valmistui tuulimyllykorttelin 
lippulaivaksi seitsenkerroksinen Asunto-osakeyhtiö Iso-Vänni vuonna 1972. Taloon tuli 49 asuntoa sekä 
uudenaikaiset laajat yhteistilat ja väestönsuojat.150

Asunto-osakeyhtiöt Leikari ja Tuulantei valmistuivat vuosina 1974 ja 1975. Kesän kynnyksellä 
vuona 1974 paikallinen sanomalehti uutisoi As Oy Leikarin saavuttaneen seitsemän kerroksen 
harjakorkeuden kolme kuukautta myöhässä työvoimapulan vuoksi. Rakennukseen oli tuolloin 
valmistumassa 56 asuntoa. Leikaria kookkaampi, huoneistoalaltaan 4557 m²:n As Oy Tuulantei 
suunniteltiin vuonna 1973. Rakennus saavutti harjakorkeuden samanaikaisesti Leikarin kanssa mutta 
valmistui hieman myöhemmin vuonna 1975. Tuulanteihin valmistui 70 asuntoa. As Oy:t Vähä-Vänni 
ja Raumanportti rakennettiin muutamia vuosia myöhemmin; Vähä-Vänni valmistui vuonna 1980 ja 
Raumanportti 1981.151

         1. Tausta       1.1. Historia

Leikarin korttelin (no. 67) uudisrakentaminen käynnistyi 1980-luvulla. Paikalla sijainneiden 
vanhempien rakennusten purkuajankohta ajoittuu ilmakuvien perusteella välille 1977–1985. Uudet 
viisikerroksiset asuinrakennukset valmistuivat vuosina 1985 ja 1987. Asunto-osakeyhtiö Leikarinketo 
muodostuu taloista A ja B, joista jälkimmäinen, kaksi pihapiiriä toisistaan erottava L-pohjainen 
asuinrakennus sijoittuu Tallikedonkadun varteen. Kortteliin sijoittuu yhteensä 61 asuntoa ja noin 
5000 kerrosalaneliömetriä. Leikarinkedossa ja Tallikedossa on molemmissa yksi kivijalkaliike, sekä 
kellarikerrosten autohalleissa autopaikat yhteensä 25 ajoneuvolle. Yhteistilat koostuvat askartelutilasta, 
ulkoiluvälinevarastosta, mankelointitilasta sekä väestönsuojasta.152

150   Alkuperäiset rakennuslupapiirustukset. Vahtera 2013. Lehtiartikkeli 26.11.1970: Nahkatehtaan 
         alueella ensimmäinen rakennus harjaan ensi syksynä. Rauman kaupungin kaavoitusosaston 
         lehtileikearkisto vuosilta 1970-72.
151   ks s.57

152   Isännöitsijäntodistukset 2013

Kuvat: Vasemmalla vuodelta 1972 As Oy Leikarin alkuperäinen julkisivupiirustus pihan puolelle ja oikealla As Oy Tuulantein tyypillisen asuinkerroksen asuntopohjat. (rk)
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1.2. Nykytilanne

Sijainti

Entisen Uuden tehtaan korttelin ympäristö on korttelin tavoin muuttunut 1970-luvun alusta, jolloin 
nahkatehtaan rakennukset purettiin. Sekä tiejärjestelyt että lähistön rakennuskanta ovat muuttuneet 
harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. 1950-luvun ilmakuvista erottuvat Vanhan Rauman luoteiskulman 
rakennukset, pappilan pihapiiristä säilynyt navettarakennus sekä vuonna 1951 pappilan paikalle 
valmistunut seurakuntakeskus ovat naapuruston rakennuksista vanhimmat. 

Itäiseksi saapumisreitiksi kaupunkiin on muodostunut Porintie, joka päättyy keskustan 
reunaan sijoittuvaan liikenneympyrään ja Tuulensuun kortteliin. Tuulensuun aluetta ympäröivät tiet ovat 
kauttaaltaan väylämäisiä, ja asuinkorttelit sen mukaisesti introverttejä. Tallikedonkadun liikennemäärät 
ovat jääneet laskelmia vähäisemmiksi ja katu suhteettoman leveäksi käyttöön nähden. Katutilassa se 
erottaa kuitenkin voimakkaasti Tuulensuun korttelin Vanhasta Raumasta omaksi vyöhykkeekseen.

         1. Tausta    

 Säilyneisyys

Tuulimyllykorttelin säilyneisyys alkuperäisessä 1970-luvun asussa on kokonaisuudessaan hyvä lukuun 
ottamatta porrashuoneiden pintojen maalaustöitä sekä parvekelasituksia 1990-luvulla. Raumanporttiin 
on tehty asuntokohtaisten oleskeluparvekkeiden pintaremontti, mikä on sisältänyt rapautuvan betonin 
irrottamisen, ruosteenestokäsittelyn sekä maalipinnan uusimisen. Pitkäaikaisen isännöitsijän mukaan 
maalisävyjen valinnassa on pitäydytty alkuperäisten mahdollisimman tarkassa toistamisessa.

Viereinen sivu: Ilmakuvaote 2013. (rk)
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2 3

TUULENSUUN LÄHIYMPÄRISTÖ

1   Näkymä Porintieltä Tuulensuuhun kaupunkiin saavuttaessa. 
     Huoltamo ylikorostuu kaupunkikuvallisesti. (he)

2  Rakentamaton tontti Karjalankadun varressa, Tuulensuun ja 
    Leikarin korttelien katveessa. (he)

3  Tuulensuun korttelin viereinen katutila Karjalankadun varressa. 
    Ympäristöä hallitsevat moottoriliikennöidyt väylät. (he)

4  Näkymä Tallikedonkadulta Pyhän Ristin kirkolle. Kirkon torni 
    näkyy nykyään suunnittelualueelle rakennusten välistä. (he) 
 
5  Näkymä Tuulensuunkadulta kohti Vanhaa Raumaa. (he)

6  Näkymä ylileveää Tallikedonkatua pitkin kohti tulevaa 
    kauppakeskusta. Vasemmalla päiväkotina toimiva Vanha 
    Merikoulu. (he)  

7  1920-luvulla rakennettu, nykyään leipomokahvilana toimiva 
    rakennus Karjalankadun pohjoispuolella paikoitusaluetta 
    vastapäätä. (he)
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Materiaalit ja värit

Kirjahyllyrakenteella toteutettujen talojen runkomateriaalina käytetty sandwich-elementti säätelee 
julkisivuarkkitehtuuria. Ulkopinnan lämpimän sävyn synnyttää pesubetonissa esiin huuhdottu punertava 
kivilaatu. Elementtisaumat ovat sinertävän harmaat. Sokkelit ja maantasokerrokset ovat kolmen 
vanhimman rakennuksen osalta siniharmaita ja uudemmissa Raumanportissa ja Vähä-Vännissä 
puhtaamman harmaita. Pitkiä rakennusmassoja rytmittävät parvekkeet ja hissitornit, joissa on käytetty 
tehosteväreinä oranssin, keltaisen ja valkoisen sammutettuja sävyjä. Porrashuoneiden beigen, ruskean ja 
punaisen värisävyt sekä kuvioinnit ja boordinauhat ovat pääasiallisesti 1990-luvulla tehtyjä muodistuksia. 
Tuuletusparvekkeiden teräsosat ovat valkoisia.

Sisäänkäynnit ja porrashuoneet

Sisäänkäynnit tilat ovat kaikissa rakennuksissa niukat, ja osassa myös pimeitä. Rakennukset eivät 
ole täysin esteettömiä tai helppokulkuisia, mutta pienehköt hissit mahdollistavat liikuntarajoitteisen 
siirtymisen kerrosten välillä rollaattorin ja muiden apuvälineiden kanssa. Pyörätuolin käyttäjälle alue 
ei sovellu käytävätilojen ja nostolaitteiden ahtauden vuoksi. Osassa taloista, kuten Iso-Vännissä 
porrassyöksy on suunniteltu muita väljemmin ja on olemukseltaan keveämpi.

 Iso-Vänniä lukuun ottamatta porrashuoneissa on käytetty 1990-luvulla yleistynyttä seinäpinnan 
jakamista tummaan alaosaan ja vaaleaan yläosaan sekä niiden rajapinnassa kulkevaan boordikuvioon. 
Isännöitsijän mukaan kaikkien talojen alkuperäinen porrashuoneväritys on ollut kauttaaltaan valkoinen.

         1. Tausta       1.2. Nykytilanne

Kuvat: Tuulimyllykorttelin tyypillistä materiaalipalettia, Iso-Vännin porrassyöksy ja Vähä-Vännin sisäänkäynti sekä 1990-luvulla maalauskoristeltu porrashuone. (he)
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153   Saksa 2013, Vapanen 2013

Parvekkeet ja piha-alueet

Parvekkeet ovat rakennusten toisella pitkällä sivulla runkoon ripustettuja noppaparvekkeita teräksisine 
tuuletustelineen ja vastakkaisella sivulla itsenäisen pieliseinärakenteen kannattelemia asuntokohtaisia 
oleskeluparvekkeita. Lasitukset ovat myöhempiä, insinööri Timo Itämiehen suunnittelemia lisäyksiä 
1990-luvulta.

Pihan toiminnot ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana asukasrakenteen tarpeen mukaan; 
80-luvun luistelukentästä on luovuttu ja leikkivälineitä vähennetty radikaalisti lasten vähetessä alueelta. 
Nykyään aktiivisessa käytössä olevan pihan tärkeimpiä elementtejä ovat isoäidinkeinut, joissa eläkeläiset 
viettävät aikaa toisiaan tavaten. Korttelin nuoren asukaskunnan tarpeita ei ole erityisesti huomioitu, 
eivätkä he myöskään käytä pihaa aktiivisesti.

Pihan kunnossapito liittyy Tuulensuun oman huoltoyhtiön tehtäviin. Runsas, täysikasvuinen 
ja hyvin hoidettu kasvillisuus jakaa pihaa pienempiin oleskelualueisiin. Tyypillisiä kasveja ovat koivut, 
katajat sekä erilaiset pensaat ja pensasmaiset puut. Istutuksia huolletaan ja uudistetaan vuosittain 
tehtävän kartoituksen ja puutarhaliikkeen avulla.

Asunnot

Asuntomitoitus Tuulensuussa on väljää, ja asunnot ovat keskimäärin kookkaita n.75m²:n kolmioita ja 
sitä suurempia lähes 100m²:n neliöitä. Lähes kaikkiin asuntoihin kuuluu oleskeluparveke. Iso-Vännissä 
ja Leikarissa ei ole asuntosaunoja myöhemmin tehtyjä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta mutta 
Tuulanteissä suurimmat asunnot, uudemmassa Raumanportissa noin puolet asunnoista ja uusimmassa 
Vähä-Vännissä kaikki asunnot yksiöitä lukuun ottamatta varustettiin alunperin asuntokohtaisilla 
saunoilla.153 Asunnot sijaitsevat yhteistilojen täyttämän maantasokerroksen yläpuolella, eikä 
asuntokohtaisia pihoja ei ole.

         1. Tausta       1.2. Nykytilanne

Kuvat: Taloyhtioiden avara yhteispiha, Tuulensuunkadun varrella sijaitsevat autokatokset ja As Oy Tuulantein noppaparvekkeet. (he)
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Yhteistilat

Tuulensuun taloihin rakennettiin modernit 1970-luvulle tyypilliset yhteistilat osin maantasokerrokseen ja 
osin puoli kerrosta maanpinnan alapuolelle. Kolmessa vanhimmassa rakennuksessa eli Iso-Vännissä, 
Leikarissa ja Tuulanteissä on tavanomaisten talovarastojen, väestönsuojien ja varastotilojen lisäksi 
uima-altailla varustetut saunaosastot. Nykypäivänä poikkeuksellisina yhteistiloina ovat korttelin kaikissa 
taloissa olevat kellarikerrosten kylmäsäilytyskomerot. Raumanportin asukkaiden askartelutilasta 
omatoimisesti järjestämä kuntosali olisi haluttu lisä muissakin taloyhtiöissä. Pesuloita on yhteensä 
kolme, ja ne palvelevat kaikkien taloyhtiöiden asukkaita, kun taas talosaunat ja uima-altaat ovat 
taloyhtiökohtaisia.

Asukkaat ja yhteisöllisyys

Tuulensuun asunnot ovat enimmäkseen omistusasuntoja, joissa asuu pääasiallisesti eläkeläisiä 
ja nuoria opiskelijoita. Lapsiperheitä noin 250 asuntokunnasta on alle viisi ja työikäisiä niin ikään 
vähän. Soveltumattomuus nykyajan perheasumiskohteeksi ei ole silti yksioikoista; 80-luvun lukuisista 
perheistä taloihin ovat jääneet asumaan vanhemmat lasten muutettua kotoa – perheasunnoiksi 
soveltuvissa suurissa omistusasunnoissa asuvina eläkeläisinä. Lähitulevaisuudessa suurten asuntojen 
vapautuminen ja asukaskannan vaihtuminen on väistämätöntä nykyisten asukkaiden korkean iän 
vuoksi. Sijoitusasuntoina suosittujen ja Rauman hintatasoon nähden kalliiden yksiöiden ja kaksioiden 
asukasvaihtuvuus on ollut vilkkaampaa kuin omistusasuntojen, mitä selittänee opiskelijavoittoisuus, 
opintojen määräaikainen kesto ja sitä seuraava asuinpaikkakunnan vaihtuminen. Kesken opintoja 
asuinaluetta tai asuntoa harvemmin vaihdetaan.

Taloyhtiöissä on poikkeuksellista yhteisöllisyyttä, mikä ilmenee asukkaiden keskinäisenä 
tuntemisena, yhteistilojen ja pihan käytön kautta, kevät- ja syystalkoiden, lehtikierrätyksen sekä yhteisen 
kuntosalin järjestämisen muodossa. Yhteisöllisyyden kokemusta luovat myös korttelin oma pitkäaikainen 
ja pidetty talonmies, pitkäaikainen asuminen ja eläkeikäisten asukkaiden korkean keski-iän tuomat 
sosiaalisen elämän rajoitteet.154

         1. Tausta       1.2. Nykytilanne

154   Ibid.

Kuvat: Iso-Vännin yhteistiloja: uima-allasosasto ja kylmäkellari sekä Vähä-Vännin asukasyhteistyön tuloksena syntyneitä aktiviteetteja: aikakausilehtien kierrätyspiste ja kerhohuoneesta tehty kuntoilutila. (he)
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1.3. Tulevaisuus

Peruskorjaukset

Peruskorjausiän lähestyessä Rauman keskustakuvan ja Tuulensuun kannalta on tärkeää ottaa kantaa, 
mihin suuntaan lähestyviä peruskorjauksia toteutetaan, erityisesti julkisivujen osalta. On todennäköistä, 
että käyttöiältään keski-ikäisten betonielementtirakennusten näköpiirissä siintävillä julkisivukorjauksilla 
pyritään korjaamisen lisäksi parantamaan energiataloutta nykyaikaisin menetelmin. Julkisivuremontit 
toteutuvat suurista remonteista ensimmäisenä ja niiden suunnittelu käynnistyy lähivuosina. Julkisivujen 
energiatalouden parantamisessa käytetty keinovalikoima rajoittuu lämpörappaukseen ja erilaisiin 
pinnoitteisiin, jotka muodostavat ehjän, peittävän julkisivustruktuurin. Jaottelua voi syntyä lähinnä 
saumaimitaatioiden avulla.

Muita tulevaisuuden remontteja ovat vähintään suuret LVIS-remontit, mutta niiden ajankohtaa 
ei ole päätetty.
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2. Tuulensuun korttelin arvot

2.1. Rakennussuojelun näkökulma 1970-luvun rakennuskantaan

UNESCOn	 asiantuntijaelimenä	 toimivan	 ICOMOSIN	 alajärjestö	 ISC20C	 (The	 International	 Scientific	
Committee on Twentieth-Century Heritage) julkaisi vuonna 2011155 Madridin julistuksen, jossa esitetään 
malli kansainvälisistä peruskäsitteistä 1900-luvun rakennusperinnön arvojen tunnistamiselle, suojelulle 
ja restauroinnille sekä kulttuurillisen arvon esiin nostamiselle. Julistuksen tarkoitus on korostaa modernin 
arkkitehtuurin suojeluarvoa yhdenveroisena varhaisempien aikakausien rinnalla, koska 1900-luvun 
rakennustaiteellinen kerrostuma on erityisen uhan alla arvostuksen ja hoidon puutteen vuoksi.

Suomen rakennuskannan kerrosalasta 29,7 % on valmistunut 1960-1970-luvuilla ja 
Satakunnan osalta vastaava luku on 32,4 %.156 Yleisten arvostusten muuttuminen ajan kuluessa näkyy 
jo kuntatasoisessa päätöksenteossa huomion kohdistumisena 1970-luvun rakennuskantaan erilaisten 
inventointien, arvottamisten ja kehitysprojektien kautta. Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY) ei ole kuitenkaan toistaiseksi noussut kohteita 
1970-luvulta, mutta sen toteutuminen lienee ajan kysymys. Lähiö- ja massarakentamisen ideologiasta 
ammentavat RKY-inventoinnin kohteet, kuten Helsingin Pihlajamäki, Espoon Tapiola tai Porin Riihiketo 
ovat peräisin 1940–1960-luvuilta ja edustavat puutarhakaupungin sekä sen suomalaisen metsäkaupunki-
sovellutuksen ideoita. Vaikka aika on lieventänyt asenteiden negatiivisuutta, on suhtautuminen 
1970-luvun tehorakentamiseen edelleen niin arkkitehtikunnassa kuin yleisesti hyvin ristiriitaista. Yleisen 

hyväksynnän saavuttamista vaikeuttaa se, että asukkaiden kiintymys ja kiittävä palaute 1970-luvun 
lähiöille ja lähiötyylisille kohteille näyttäisi kumpuavan ennemmin alueella saaduista yhteisöllisistä 
kokemuksista kuin ulospäin näyttäytyvistä esteettisistä arvoista.157 Perustellusta kritiikistä huolimatta 
1970-luvun rakennuskannan tie vaalittavan rakennusperinnön piiriin näyttäisi kehittyvän askel askeleelta.

Valtavan rakennusmassan on nähty harvoja poikkeuksia158 lukuun ottamatta edustavan 
persoonatonta teollisuuden ehdoilla rakentamista. Ajan tapa oli rakentaa paljon, yhdenmukaista ja 
äärimmäisen kustannustehokkaasti. Suuri kysyntä, asuntopula ja rakentamista ohjannut suoranainen 
ahneus tukivat näiden periaatteiden vakiintumista käytännöksi. 

Edellä mainittu viitekehys realisoitui Rauman Nahkatehtaan kortteleissa. Rauman 
kaupunkikuva muuttui ylipäänsä 1970-luvulla kerrostalovaltaiseksi kaupungin asuntotuotanto-ohjelman 
siivittämänä. Vauhdikas tuotanto vastasi asuntopulaan mutta aiheutti vastareaktiota kaupunkikuvan 
muuttuessa nopeassa tahdissa ihmisen mittakaavaisesta betoniseksi, korkeaksi ja kalseaksi.159 
Noin kymmenen vuoden aikana toteutunut Tuulensuun tuulimyllykortteli on tässä valossa ja yhä 
edelleen sijaintikontekstissaan muukalainen, mutta itsenäisessä tarkastelussa persoonallinen ja ehjä 
strukturalistinen kokonaisuus, joka kaupunkikuvallisista puutteistaan huolimatta ottaa paikkansa 
keskustassa.

155   “International Conference Intervention Approaches for the Twentieth Century Architectural 
         Heritage” Madridissa 2011.
156   Museoviraston ja Ympäristöviraston Rakennusperintö.fi-sivusto

157   Tella 2012
158   Pentti Aholan suunnittelema Helsingin Siltamäki on ensimmäinen inventoitu ja arvotettu 1970-luvun 
         esikaupungin betonilähiö. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2009.
159   Lehtiartikkeli 1974: Kaupunkilaisten mielestä: Raumalainen kerrostaloympäristö tympeä ja harmaa. 
         Rauman kaupungin kaavoitusosaston lehtileikearkisto 1974-1976. 
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Kuvat: Helsingin Siltamäen (1970-luku) ostoskeskus (hk) kaksikerroksinen lamellitalo (jk) sekä yksityiskohta porrashuoneesta (rp).
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2.2. Arvot

Kaupunkikuva

Tuulensuun korttelin olemusta luonnehtii ikään kuin sijainti vieraassa paikassa – korkeana, harmaana 
ja sisäänpäin kääntyvänä lähiötyylisenä kompleksina vilkkaan ja matalahkon liikekeskustan laidalla. 
Tyylillinen ja mittakaavallinen kontrasti pienimittakaavaisen, värikkään ja omaleimaisen Vanhan Rauman 
vieressä on silmiinpistävä. Kaupunkikuvallisesti ristiriitaisen korttelin toinen konkreettinen haaste on 
autosuojien häiritsevän passivoiva vaikutus keskustan keskeisiin katutiloihin.

1980-luvulla rakennettu Leikarin kerrostalokortteli asettuu tornitalojen pariksi keskelle Vanhan 
Rauman ja 2000-luvun market-alueen väliin, mutta jää Tuulensuun tavoin katukuvassa passiiviseksi. 
80-luvun rakennuksia on ikänsä puolesta vielä vaikeaa arvottaa, minkä vuoksi otan diplomityössäni niihin 
kantaa vain paikoituksen osalta.

Tuulensuun eteläpuoleinen Tallikedonkatu on leveä ja jäsentymätön, mikä katkaisee hahmotettavat 
yhteydet maailmanperintökohteeseen. Myös liikennemääriin suhteutettuna katu on ylileveä.160 

Ristiriitaisuuksista huolimatta Tuulensuun 70-luvun korttelin kaupunkikuvallista arvoa tulee 
tarkastella ennen kaikkea Madridin dokumentin ja suojavyöhykesijainnin valossa. Suojavyöhyke 
velvoittaa kunnioittamaan rakennusaikakauden autenttista olemusta aikakaudesta riippumatta ja Madridin 
dokumentti manifestoi modernin rakennusperinnön kulttuurillisen arvon tunnistamista ja tunnustamista. 
Erityisesti sovellettavia ovat Madridin dokumentin artiklan 2 kohta 2.3. hyväksyttävän muutoksen rajojen 
ennalta määrittelemisestä, artiklan 3 kohta 3.2. menetelmien ja määräysten joustavasta soveltamisesta 
kulttuurillisen arvon säilyttämiseksi, artikla 6 kohteen kulttuurillisen merkityksen kunnioittamisesta 
lisäyksiä ja muutoksia tehtäessä sekä artikla 7. autenttisuuden ja integriteetin kunnioittamisesta 
rakennusosien korjaamisessa.

Näiden periaatteiden kautta Tuulensuun korttelin kaupunkikuvallisesti vaalittavia arvoja ovat 
ennen kaikkea 70-luvun betoni- ja pesubetonijulkisivujen autenttisuus sekä kulttuurillisesti Vanhan 
Rauman urbaania puukaupunkikulttuuria suuresti muistuttava asumisen yhteisöllisyys. Merkittävä arvo – 
joskin nykytilassa negatiivisesti esittäytyvä – on myös Tallikedonkadun rajapinta Vanhaan Raumaan. Sen 
kehittäminen maailmanperintökohteen arvoja kunnioittavaksi olisi kaupunkikuvallisesti oleellista.

Samalla periaatteella suojavyöhykkeen kaupunkikuvaa luova arvo olisi myös suhde 
Nortamonkatuun, joka on keskustan halkaiseva pääkatu sekä Karjalankatuun, joka on merkittävä 
saapumisväylä valtatieltä kaupunkiin. Rakennusajalle tyypillisesti Tuulensuun korttelissa ei ole 
alkuperäisiä161 katutasoon yhtyviä liiketiloja, mikä tekee Nortamonkadun pohjoisesta päädystä 
kaupunkikuvallisesti epäedustavan pääkadun päätteen (roskakatoksineen) sekä huomattavan passiivisen 
alueen jalankulkijalle. Tätä suhdetta voisi kehittää suojavyöhykkeen toiminnan ja keskustan imagon 
kannalta edullisemmaksi, vaikka siinä muutettaisi Tuulensuun korttelin rakennetta autopaikoituksen 
osalta.

Mahdollinen täydennysrakentaminen tulisi tehdä alueella niin, että se muodostaa harkitun 
ja harmonisen suhteen sekä maailmanperintökohteeseen että olemassa olevaan 70- ja 80-lukujen 
rakennuskantaan.

         2. Tuulensuun korttelin arvot 

160   Tammi et. al 2013

Näkymä Tuulensuunkadulta kohti As Oy Tuulanteitä ja tienvarren autokatoksia. (he)

161   Vanhan Rauman vastaisessa Vähä-Vännissä sijaitsee nykyään toimistotila ensimmäisessä    
         kerroksessa, ja käynti siihen tapahtuu pihapolulta. 
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Rakennukset

Tuulensuun seitsenkerroksiset talot ovat tyypillisiä 1970-luvun kirjahyllyrunkoisia sandwich-
elementtitaloja, joissa runkopituus on muodostettu yhtä lamellia monistamalla. Korttelin kerrostalot 
ovat keskenään lähes identtisiä asuntopohjia myöten, vaikka ne on rakennettu noin kymmenen vuoden 
aikajänteellä. Pienen poikkeuksen muodostavat asuntosaunat, joita esiintyy viimeisinä rakennetuissa 
Raumanportissa ja Vähä-Vännissä säännönmukaisesti useimmissa asunnoissa.

Nykypäivän pistetaloihin verrattuna rakennusrungot ovat pitkiä ja kapeita, ja mitoitukseltaan 
väljähköt asunnot enimmäkseen läpitalon asuntoja. Eläkeläisasukkaita rakennukset ovat palvelleet 
elinkaariasuntoina, joskin perheasuntona toimineiden kolmioiden ja neliöiden asumisväljyys ja 
huollettavuus voi olla huonokuntoiselle vanhukselle nykyään tarpeettoman suuri. Osassa isommista 
asunnoista on erillistä sisäänkäyntiä myöten tuotettu mahdollisuus irrottaa kokonaisuudesta vuokrattava 
tai pois myytävä yksiö.

Elementtijulkisivuissa materiaalien ja värien käytölle on ominaista virkeä lämminsävyinen 
kokonaisilme. Valkoisten, keltaisten ja oranssien värisävyjen harmoninen muuntelu sekä yhdistäminen 
siniharmaisiin sokkeleihin on yhteispihan tunnelman ja kaupunkinäkymän kannalta keskeistä. 
Oleskeluparvekkeiden betonisissa kaiderakenteissa on aikakauden kirjahyllytaloille tavanomaista 
ja hieman kömpelöä dekoratiivisuutta. Aukotukset kaide-elementissä ovat johtaneet 1990-luvulla 
visuaalisesti hankaliin lasitustapoihin.

Lähivuosina tehtävien julkisivuremonttien todennäköinen uhkakuva ja seuraus on 
energiatehokkuutta parantava korjaustapa, jossa elementtijulkisivu muuttaa radikaalisti muotoaan. Kuori- 
ja eristekerrosten mahdollisten purkamisen ja uusimisen jälkeen elementit pinnoitetaan kauttaaltaan 
esimerkiksi lämpörappauksella tai muulla yhtenäisellä kuorikerroksella, jossa mahdolliset saumaimitaatiot 
toimisivat lähinnä koristeluna. Uusi kerros olisi päälle liimattu ja kokonaisvaltaisuudessaan riitasointuinen 
dominantti suhteessa korttelin 1970-luvun arkkitehtuuriin. Madridin dokumenttia soveltaen Tuulensuussa 
tulisi pitäytyä energiatalouden parantamisesta kulttuurillisen merkityksen kustannuksella.162 Interventio 
toimisi vastoin velvoitetta kunnioittaa ajallisten kerrosten tunnistettavuutta maailmanperintökohteen 
suojavyöhykkeellä.

Korttelissa kautta linjan toteutetut julkisivuratkaisut heijastuvat rakennusten suuren mittakaavan 
ja keskeisen sijainnin vuoksi laajasti ympäröivään kaupunkikuvaan ja erityisesti suhteessa viereisestä 
korttelista alkavaan Vanhaan Raumaan. Edellä mainittujen korjausmenetelmien toteutuessa kärsii 
rakennusten identiteetin lisäksi suojavyöhykkeen integriteetti, jonka merkitystä koettelee samanaikaisesti 
etenevä kanalin länsirannan kauppakeskus- ja asuinaluehanke.

           2. Tuulensuun korttelin arvot      2.2. Arvot    

162   Madridin dokumentin kohta “Environmental Sustainability”,  artikla 8: “Give consideration to environmental 
         sustainability.” sekä artikla 8.1.:  “Care must be taken to achieve an appropriate balance between environmental   
									sustainability	and	the	conservation	of	cultural	significance.”…”Cultural	significance	should	not	be	adversely	
         impacted by energy conservation measures.”
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Piha-alueet

Sisääntuloreitit yhteispihalle ovat suurelle rakennusmassalle kontrastisia, paikoin melko intiimejäkin 
pujahduspaikkoja. Yksikerroksiset autokatokset tuovat raikasta vaihtelua korkomaailmaan luoden 
suurelle pihalle suojaisan ja ilmavan tunnelman. Hyvin hoidetut istutukset jäsentävät pihaa pienempiin 
oleskelualueisiin ja muodostavat tärkeän kontrastin rakennusten kaaviomaisuudelle. Pihan aktiviteetit 
rajoittuvat nykyään isoäidinkeinuihin, pöytä- ja tuoliryhmiin sekä  muutamiin lasten leikkivälineisiin.

Selkeästi lisäarvoa korttelille tuo yhteispihan aktiivinen käyttö. Ikääntyneille ja liikuntakyvyltään 
heikentyneille asukkaille pihakeinut ovat tärkeä kohtauspaikka keväästä syksyyn. Yhteisöllisyys ja 
asukkaiden keskinäinen tuntemus perustuvat pitkäaikaiseen asumiseen, mikä luo pohjan kokea alue 
sosiaalisesti turvallisena ja lämminhenkisenä. Korttelin vanhemman asukaspolven historia on myös 
Tuulensuun betoniblokin historia.

         2. Tuulensuun korttelin arvot 

Suuri sisäpiha ja monipuolinen kasvillisuus ovat korttelin vaalittavia arvoja. (he)
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2.3. Toimintasuositukset

Julkisivut

Tuulensuun korttelissa, maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä rakennusten tulisi säilyä omaa 
rakennusaikaansa edustavina. Käytännössä tämä tarkoittaa betonielementtijulkisivujen säilyttämistä. 
Pesubetoni- ja ylipäänsä elementtipinnan peittävät korjausvaihtoehdot muuttavat olennaisilta osilta 
alueen 1970-luvun identiteettiä. Julkisivut ovat tehdyn kuntoarvion mukaan oletettua paremmassa 
kunnossa.163 Jos elementtien kunto on teknisesti hyvä, voidaan alkuperäiset säilyttää ja parantaa 
energiataloutta tulevien suurten remonttien sarjassa tehostamalla taloteknisiä järjestelmiä, kuten 
ilmanvaihtoa.

Parvekelasitusten osalta tulevaisuuteen voidaan varautua. Suojatessaan säältä ja tuulelta 
lasitukset pidentävät parvekkeiden aktiivisen käytön sesonkia ja parantavat asuntojen toiminnallisuutta. 
Nykyiset parvekelasitukset istuvat  kuitenkin hankalasti Tuulensuun asuntoparvekkeisiin aukotetun 
betonikaiteen takia. Tulevaisuudessa tehtävien uusien parvekelasitusten sekä vanhojen uusimisen 
varalle olisi suositeltavaa laatia vähäeleisempi malliratkaisu, jossa alapuoleinen kannakelista jää 
kokonaan betonikaiteen sisäpuolelle näkymättömiin.

Sisätilat

Uusittaessa yhteistiloja on luontevaa pyrkiä palauttaviin materiaali- ja väriratkaisuihin suhteessa 70-luvun 
arkkitehtuuriin. Erityisesti tulisi harkita alkuperäisen 1970-luvun mallia sellaisenaan, mikä vaalisi alueen 
rakennusajasta kertovaa yleisilmettä ja värikästä historiaa. Porrashuoneiden ajan saatossa muuttuneet 
väritykset ja kuvioinnit on suositeltavaa palata alkuperäiseen valkoisen sävyyn. Ratkaisun edut eivät 
rajoitu ennallistamiseen - valkoiset pinnat raikastavat ahtaita ja pimeitä porrashuoneita sekä väljentävät 
tilantuntua.

           2. Tuulensuun korttelin arvot      2.3. Toimintasuositukset 

163   Vapanen 2013

Yleistä

Alueen	 profiilia	 asumis-	 ja	 sijoituskohteena	 on	 otollista	 kehittää	 suurremonttien,	 tulevien	
omistajanvaihdosten sekä kaupunkirakenteen yleisten muutosten mahdollisuuksia tarkastelemalla. 
Taloyhtiöiden asukaskanta tulee luonnollisista syistä väistämättä vaihtumaan suurelta osin kymmenen 
tai kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Suurten remonttien samanaikaisesti lähetessä strategiaa 
tulevaisuuteen voidaan pohtia kokonaisvaltaisesti. Halutaanko aluetta kehittää esimerkiksi nykyiseltä 
pohjalta pidemmälle Rauman ikääntyvän väestön keskusta-asuinalueena, jolla vaikkapa tuettu 
asuminen olisi mahdollista, tai tulevana urbaanina lapsiperhealueena? Molemmille tyypeille on uuden 
yleiskaavan pohjalta tehtyjen selvitysten perusteella tunnistettava kysyntä. Rauma on säilyttänyt roolinsa 
myös opiskelijakaupunkina, ja väestönkehityksessä tapahtuvassa pienten asuntokuntien kasvussa on 
mahdollista huomioida myös opiskelijoiden asunnontarve. 

Piha-alueet

Asukaspihan ja yhteistilojen toiminnot on nykyään suunnattu pääasiallisesti eläkeläisille asukkaiden 
ikärakenteessa tapahtuneen vanhenemisen myötä. Nuoren, pääasiallisesti vuokralla asuvan 
asukaskunnan vähäinen pihan käyttö voi liittyä aktiviteettien korostuneeseen suuntaamiseen vanhemman 
polven käyttöön, mikä osaltaan vahvistaa tarpeettomasti jakolinjaa osakkaiden ja vuokralla asuvien 
välillä. Nuorten ja vanhusten viihtyminen samalla pihalla ja sitä mahdollisesti seuraava vuorovaikutus 
olisi rikkaus - ja hyvä tavoite pihasuunnitteluun. Myös lapsiperheitä voitaisi houkutella takaisin alueelle 
esimerkiksi pihaa ja yhteistiloja kehittämällä ylipäänsä eri-ikäisten käyttäjien tarpeita huomioivaan 
suuntaan.
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1. Lähtökohdat ja tavoitteet

Suhde maailmanperintökohteeseen: Tallikedon aukion palauttaminen, liiketilat ja kevyen 
liikenteen yhteydet

Kaupunkikuvallisessa vuorovaikutuksessa diplomityön suunnittelualueen ja Vanhan Rauman välille 
syntyy näkymiä molempiin suuntiin sekä liikenteellisiä ja toiminnallisia yhteyksiä. Tältä osin eheyttävä 
kehittäminen tarkoittaa pyrkimystä parantaa näkymien laatua, mikä tapahtuu vaimentamalla jyrkkää 
kontrastia alueiden välillä ja synnyttämällä siihen myönteisiä ulottuvuuksia. Tallikedonkadun liikenteellinen 
ylikapasiteetti mahdollistaa kadun sulkemiseen siten, että syntyy mahdollisuus palauttaa Sonckin 
suojelukaavassa alun perin esitetty Tallikedonpuisto Vanhan Rauman ja Tuulensuun väliin. Puiston avulla 
Vanhan Rauman pohjoista rajaa on mahdollista korostaa ja tuoda se esiin nykyistä harmonisemmin.  
Kanalin länsirannan liikekeskussuunnitelman toteutuessa voimistuu myös tarve edustavalle pohjoisen 
kevyen liikenteen sisäänkäynnille Vanhaan Raumaan. Viheralueiden lisääminen suunnittelualueen 
muissa kohdissa keventää kaupunkikuvaa suojavyöhykkeen massiivisesti rakennetussa pohjoisosassa 
ja toimii pehmentävänä rytmisenä elementtinä erilaisten alueiden välillä, myös suhteessa kanalin 
länsirannan kaavailtuihin hankkeisiin sekä market-alueisiin. 

Koska Vanhalla Raumalla on suojelua vaativa erikoisasema erikoistavarakaupan keskuksena, 
on varsinaisen liiketilan määrä uudella asuinalueella on mahdollisimman vähäistä, ja sitä on sijoitettu 
palvelukampuksen lisäksi ainoastaan kiilamaisen suunnittelualueen itäiseen kärkeen, joissa se on 
kaupunkikuvallisesti välttämätöntä. Asuntotyypit ovat kuitenkin muuntojoustavia, ja useista on mahdollista 
erottaa katutason yksikkö asunnoksi tai toimistotilaksi.

Liikenteellisesti Vanhan Rauman ja Karjalankadun välillä on mahdollista parantaa kevyen 
liikenteen yhteyksiä ja teen sen Tallikedonaukion ja Tuulensuunkadulle syntyvän Nahkatehtaan aukion 
yhdistelmänä sekä kaakko-luode-suuntaisella kevyenliikenteen väylällä, jolla katseen kiintopisteeksi 
muodostuvat kaakkoon kuljettaessa Vanhaan Raumaan kuuluvan Pyhän Ristin kirkon torni ja luoteeseen 
mentäessä Karjalankadun varteen 1920-luvulla rakennettu, nykyään perinteikkään raumalaisen 
leipomon kahvila-myymälänä toimiva valkoiseksi rapattu kivirakennus.

1.1. Rakennuskanta ja kaupunkikuva suojavyöhykkeen näkökulmasta

Työn keskeinen lähtökohta on vahvistaa suojavyöhykkeen muodostamaa turvaa maailman-
perintökohteelle, mikä tapahtuu sekä suhteessa kaupunkitilaan ja -toimintoihin että olemassa 
olevaan rakennuskantaan. Erityiseksi kansainvälisesti päteväksi periaatteeksi suojavyöhykkeelle 
on muodostumassa ajatus eri-ikäisten alueiden säilyttämisestä omaa rakennusaikaansa edustavina 
itsellisinä kokonaisuuksina. Näin suojavyöhyke velvoittaa vaalimaan rakennusperintöä myös niiltä 
osin, jotka mahdollisesti tulevat suojelun piiriin vasta myöhemmin. Nämä periaatteet ovat perustana 
toimenpiteilleni molemmissa rakennetuissa asuinkortteleissa, jotka eivät kuulu vaalittavaan 
rakennusperintöön nyt eikä kenties myöhemminkään, mutta ovat käyttöiältään vasta tiensä puolessa 
välissä ja näkyvä osa keskustakuvaa.
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Kortteli no.66 - Tuulensuun 1970-luvun strukturalistinen tuulimyllykortteli

Ei liene realistista ajatella Tuulensuun tuulimyllykorttelia 1970-lukua edustavana tulevana 
suojelukohteena. Rakennukset voidaan toisin sanoen joskus kenties purkaa, mutta olemassaolonsa 
aikana suojavyöhykesijainti asettaa interventioille erityisolosuhteet. Käytännössä tämä tarkoittaa 
velvoitetta säilyttää kortteli rakennusaikaansa edustavana. Rakennustaiteellisten piirteiden ohessa 
korttelin toiminnallisuudessa on sosiaalisia arvoja, joiden vaaliminen on palvelee sekä 1970-luvun 
hengen säilyttämistä että korttelialueen tulevaa tarkoitusta perhe- ja senioriystävällisenä asuinalueena.

Eräissä lähiöissä - kuten lähiömäisessä Tuulensuussakin - on noussut esiin sosiaaliseen 
yhteisöllisyyden kokemiseen perustuva arvo, joka näyttäisi vaikuttavan asukkaiden viihtymiseen 
esteettistä kokemusta voimakkaammin. Näen piirteen Tuulensuun toistaiseksi säilyvissä olosuhteissa 
varteenotettavana - se vastaa omalla tavallaan yhteisöllisyyttä peräänkuuluttavaan viestiin.

Suhtautumiseni Tuulensuun kortteliin on lähes kaikilta olennaisilta osilta 1970-luvun 
identiteetin säilyttävä. Mielestäni kaupunkikuvallisia interventioita tarvitaan. Autokatokset ovat 
kokonaissuunnitelmassa olennaisia ja rakennusajan ihanteista kertovia osia, mutta keskeisen sijainnin 
vuoksi niiden pääkatuja passivoiva haitta on myös suojavyöhykkeen toiminnallisuuden kannalta 
huomattava - ja päinvastainen suhteessa Vanhan Rauman maailmanperintöominaisuuksiin elävänä 
kaupunkikeskustana. Esitän autokatoksia väistyviksi rakennelmiksi ja niiden tilalle kaupunkitaloja, jotka 
liittyvät tilallisesti ja toiminnallisesti osaksi alueen kokonaissuunnitelmaa. Alueelle tulevat toiminnot ja 
asunnot tukevat erityisesti Tuulensuun korttelissa yhä jatkuvaa seniori- ja tulevaisuudessa lisääntyvää 
perheasumista.

Kortteli no.67 - Leikarin 1980-luvun kortteli ja paikoitusalue

1980-luvun rakennukset ja pihapiirit ovat sekä käyttöiältään että arvottamisen kannalta nuorehkoa 
rakennuskantaa. Kortteli kuuluu kuitenkin suojavyöhykkeeseen, ja tulevissa korjaus- ja muutostöissä 
sitä koskevat samat yleiset periaatteet kuin muita suojavyöhykkeen alueita. Rajaan sen kuitenkin 
ulkopaikoituksen uudelleen järjestämistä lukuun ottamatta suunnittelun ulkopuolelle.

Kaupungin omistama yleinen paikoitusalue Karjalankadun varressa palvelee tällä 
hetkellä Tuulensuun ja mahdollisesti myös Leikarin kortteleiden asukkaita omilla tonteilla järjestetyn 
paikoituksen lisäksi. Paikoitusalue on pinnoittamaton hiekkakenttä, jolla ei ole rakenteita tai rakennelmia 
lounaiskulmassa sijaitsevaa muuntajaa lukuun ottamatta. Maisemallisesti paikoitusalue aiheuttaa 
jyrkän kontrastin. Mitoiltaan n. 85x50 m autio kenttä näyttäytyy viidestä seitsemään kerrosta korkean 
rakentamisen juurella jättömaan kaltaisena ei-kenenkään maana, ja koska alue kuitenkin hahmottuu 
osana tiiviisti rakennettua keskustaa, on vaikutelma hajanainen ja keskustan kannalta epäedustava. 
Tilallisesti hahmoton kenttämäisyys jatkuu Karjalankadun pohjoispuolella sijaitsevilla markettien 
paikoitusalueille. Sekä suojavyöhykkeen että kaupungin imagon näkökulmasta alue kaipaa jäsentämistä. 
Viitesuunnitelmassa esitän paikoitusalueelle kahdesta viiteen kerrosta korkeaa täydennysrakentamista 
pistetalojen, kaupunkitalojen ja rivitalojen yhdistelmänä sekä alueen paikoitusta  kokonaisuutena 
palvelevaa paikoituskantta.

           1. Lähtökohdat ja tavoitteet       1.2. Rakennuskanta ja kaupunkikuva suojavyöhykkeen näkökulmasta       
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Korttelissa no. 75 - Huoltamo

Huoltoasemaa voi kutsua perinteiseksi, kaupunkilaisten suussa ”Tallikedon Shelliksi” riippumatta siitä, 
kuka toimii yrittäjänä.164 Huoltamon tontilla erottuu samaan tapaan sijoitettu rakennus jo vuoden 1965 
ilmakuvassa, mutta nykyisen kaltainen huoltoasema rakennettiin vuonna 1971. Sijainti sisääntuloreitin 
ja keskustan rajalinjalla palvelee huoltamotoimintaa asiakkaiden ja yrittäjän näkökulmasta hyvin, 
mutta kaupungin imagon kannalta liiketoiminta on suhteettoman näkyvässä asemassa ja toimii 
tahattomasti kaupungin käyntikorttina. Suurketjun huoltamo mainospyloneineen on tässä valossa 
imago- ja suojavyöhykehaitta. Kantani tontin huoltamotoimintaan on syrjäyttävä. Viitesuunnitelmassa 
tontilla sijaitsee asuinkortteli, joka toimii kokonaisuutena paikoitusalueelle sijoittuvan asuinkorttelin 
kanssa. Itäkärjessä sijaitsee kaupungin sisääntulokäytävän portiksi artikuloitu viisikerroksisen 
pistetalon ja kaksikerroksisen liikerakennuksen yhteen sulautuma, joiden katutasossa on liiketilaa sekä  
jalankulkukäytävä korttelin sisälle.

1.2. Keskustan reuna-alueen eheyttäminen

Kiilamainen suunnittelualue on ollut keskustan reunavyöhykkeen roolissa siitä asti, kun meri vähitellen 
loittoni länteen. Paikalle ajan mittaan syntynyt rakennuskanta on vaihtelevien vaiheiden jälkeen 
sijainnillisesti edelleen sekä tiiviisti rakennetun ydinkeskustan että maailmanperintökohde Vanhan 
Rauman pohjoisreunalla ja näiden tärkeän sisääntuloreitin porttikäytävänä. Tavoitteeni on muodostaa 
merkityksellinen suhde tähän rooliin. Muistumat nahkatehtaaseen esimerkiksi syntyvien paikkojen ja 
rakennusten nimistössä on voimakas ajallista syvyyttä luova mahdollisuus.

164   Tammi 2013

           1. Lähtökohdat ja tavoitteet       

Viereinen sivu: Yleissuunnitelma 1:2000. Planssipienennös.
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Muuntojoustavaa asumista

Koska uusi yleiskaava ohjaa asuntoreservin tuottamiseen ja täydennysrakentamiseen, on perusteltua 
sijoittaa nimenomaan asuinalue kaupunkikuvallista jäsennystä kaipaavalle suunnittelualueelle ja sen 
rakentamattomalle paikoitusalueelle. Suunnitelmassa vastaan yleiskaavassa tavoitteeksi nostettuihin 
asuntotyyppien ja asukaskunnan monipuolistamiseen sekä urbaanin perheasumisen mahdollistamiseen. 

Suojavyöhykkeen näkökulmasta pyrin edistämään nykyaikaisen Rauma-henkisen 
asuinarkkitehtuurin kehittymistä. Tavoitteena on ollut luoda asuinalue, joka aluerakenteensa ja erilaisten 
tarjoutumiensa kautta jatkaisi Vanhan Rauman ja Tuulensuun 70-luvun korttelin kaltaista ei-anonyymiä 
urbaania rinnakkaiseloa ja loisi inhimillisen mittakaavan vanhus- ja lapsiystävällisen asuinalueen. Alueen 
uudisosat muodostaa pihojen ja talorivien jatkumo, jossa syntyy eritasoisia naapuruussuhteita sekä 
asukasrakenteen kautta syntyviin aitoihin tarpeisiin perustuvia kohtauspaikkoja. Asuinalueen identiteettiä 
korostavat porttimaiset saapumisreitit alueelle sekä erilaiset sosiaalisen etäisyyden vyöhykkeet.

Asuntosuunnittelun perusteena on ollut elinkaariasuminen ja muuntojoustavuus kaksi- ja 
kolmikerroksisissa kaupunkitaloissa sekä strategisesti sopiviin kohtiin sijoitetuissa, kerrosluvultaan 
maltillisissa pistetaloissa.

Moottoriliikenne ja pysäköinti

Nykytilanteessa sijainti tärkeän sisääntuloväylän varrella on johtanut asuinaluetta ympäröivien teiden 
väylämäisyyteen, mikä yhdessä rakennusten passiivisen maantasokerroksen kanssa aiheuttaa alueen 
sulkeutumiseen linnakemaiseksi yksityisalueeksi. Umpinaisten asuinkortteleiden vastaparina maisemaa 
hallitsee Tuulensuun paikoitusalueesta äkisti alkava laajojen aukeiden pysäköintialueiden sarja, mikä 
synnyttää vaikutelman kaupunkirakenteen rikkonaisuudesta. 

Pysäköintiä on viime vuosikymmeninä toteutettu Suomessa tonttikohtaisena tuoteajatteluna, 
jonka mukaisesti tontilla sijaitseva kiinteistö tuottaa ja hallitsee omia paikoituspalvelujaan. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston pysäköintipolitiikkaselvityksen (2013) mukaan urbaanin ympäristön 

nykyaikaa ja tulevaisuutta ovat aluetasolla koordinoidut ratkaisut, koska tuoteajattelun ja tonttikohtaisuuden 
yhdistelmä on johtanut tehottomaan maankäyttöön. Ilmiö esiintyy kun alueella on sopivassa suhteessa 
erilaisia toimintoja, joiden aiheuttama pysäköintitarve ajoittuu eri vuorokaudenaikoihin. Samalla kun 
kadunvarret on täytetty viimeistä paikkaa myöten, on erilaisilla pysäköintialueille runsasta vajaakäyttöä.165 
Hankkeessa konsulttina toiminut ”käyttäjälähtöisen kehittämisen asiantuntija” Movense Oy huomauttaa 
verkkosivuillaan laatimansa strategian kohdasta ”Alueellisesti keskitettyjen pysäköintijärjestelyjen 
toteuttaminen”, että edistettäessä alueellisten pysäköintiyhtiöiden perustamista kaupungilla tulee olla 
valmius lähteä yhtiöiden osakkaaksi ainakin toiminnan alkuvaiheessa.166

Pysäköintijärjestelyt Tuulensuun alueella täyttävät nykyisen tarpeen, kun sekä Tuulensuun että 
Leikarin asukkaat käyttävät kaupungin kanssa sovittua oikeuttaan pysäköidä kaupungin omistamalle 
pysäköintialueelle kortteleiden välissä oman rakenteellisen paikoituksen sekä kortteleissa sijaitsevien 
autokatosten lisäksi. Kadunvarsipysäköinti Tuulensuunkadulla on siten ylimääräistä mutta aktiivisesti 
käytettyä parkkitilaa. Myös Tallikedonkatu mahdollistaa kadunvarsipysäköintiä. 

Suunnitelmassa kehitetään suojavyöhykkeelle nykyistä paremmin sopivia vaihtoehtoisia 
paikoitusratkaisuja uudisrakentamisella korvattavan paikoitustilan sijalle. Suurin osa tarvittavasta 
paikoitustilasta sekä uudisrakennusten että Tuulensuun ja Leikarin korttelien osalta järjestyy uudisalueen 
peittävän paikoituskannen alle, ja ylijäävä osa toteutetaan vuoropaikoituksena keskustan liikerakennusten 
kanssa. Laskelmat perustuvat piilevän potentiaalin hyödyntämiseen kaupungin, liikkeenharjoittajien 
ja taloyhtiöiden välisenä vuorottaispysäköintinä. Erityinen potentiaali on sekä markettien että uuden 
kauppakeskuksen suunnitellussa paikoitusreservissä.167

Raumalla olisi tulevaisuudessa kenties mahdollista soveltaa myös Helsingin 
pysäköintipolitiikassa esitetyn kaltaisia yhteiskäyttöautojen kiinteitä paikkoja, kaupungin tarjoamaa 
sähköistä markkinapaikkapalvelua tai mobiilisovellusta, jossa alueiden vapaiden pysäköintipaikkojen 
tarjoajat ja niiden tarvitsijat voivat kohdata.168

165   Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013, s. 9-15, s. 32, s. 46
166   Movense Oy 2014
167   JKMM 2013
168   Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013, s. 64
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MUUNNELTAVA KAUPUNKITALO II                              LEIKKAUS a-a ja b-b 1:200, JULKISIVUOTE 1:200
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Asuinalue sosiaalisena ympäristönä

Suunnittelun tavoitteena on synnyttää monipuolisen asukasrakenteen asuinalue, joka Vanhan  
Rauman	tapaan	antaisi	edellytykset	 juurtua	 ja	 identifioitua	omaan	asuinalueeseensa.	Käytännössä	se	
tarkoittaa rikkaan ja mahdollisuuksia luovan elinympäristön ohella eri-ikäisten asukkaiden tarpeiden 
tunnistamista.169 

Asuntokoot vaihtelevat noin neljästäkymmenestä 125m²:een. Asuntotyypit ja -koot voisivat 
palvella esimerkiksi Tuulensuun korttelin tapaan opiskelijoita ja vanhuksia, mutta myös työssäkäyviä 
ja lapsiperheitä. Keskeistä on tukea alueella viihtymistä mahdollisimman pitkään ja läpi erilaisten 
elämänvaiheiden. Muuttamisen painetta vähentää tai jopa tekee tarpeettomaksi elinkaariasuminen 
muuntojoustavassa asunnossa.170 Suunnitelmassa asunnoista voi tilantarpeen muuttuessa erottaa osan 
myytäväksi tai vuokrattavaksi asunnoksi tai liiketilaksi.

Palvelukampus

Yhteisöllisyyttä syntyy yksinkertaisimmillaan yhdessä tekemisen kautta. Suunnitelmassa esitetään 
paikkaa, jossa Tuulensuun nykyiset ja tulevat eri-ikäiset asukkaat voivat aidosti hyödyntää yhdessä ja 
erikseen. Senioripalveluihin viittaava palvelukampuksen ajatus laajenee Tuulensuussa alueen kaikkien 
asukkaiden käyttöön. Kampus sijoittuu tilanteen mukaan määräytyvässä laajuudessa Karjalankadun 
varren liiketilanauhaan. Ydintoiminnot sijoittuvat ravintolaan, joka palvelee päivisin senioreiden, alueella 
työskentelevien sekä lapsiperheiden yhteisenä lounaspaikkana. Iltapäivisin, iltaisin ja kaikkina koulujen 
loma-aikoina ravintola tarjoaa iltapäiväkerhon kaltaisen kokoontumispaikan lapsille, jossa turvataan 
mahdollisuus sisätiloissa tapahtuvaan ajanviettoon ja turvallisen aikuisen läsnäoloon. Toiminta voisi 
mahdollistaa mahdollisesti palkatun henkilön ohella mielenkiintoisen ja kaikkia osapuolia rikastuttavan 
vapaaehtoistyön alueella asuville aktiivisille senioreille.171 Kampuksen kaikille avoimia ostopalveluja 
ovat lounas-/ateriapalvelun ohella erillinen kuntokeskus, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin vastaanotto, 
kotihoidon erilaiset palvelut kauppakassipalvelusta kuljetus-, kylvetys- ja siivousapuun. Harrastetila 
esimerkiksi nuorten musisoinnille liittyisi myös luontevasti kampuksen palveluihin. Kohdennetusti 
vanhuksille voitaisi tarjota myös turvapalvelua sekä yhteisöasumisen mahdollisuutta kampukseen 
liittyvissä huoneistoissa.

169   Vanhustyön osalta: tulevaisuuden vanhustyö painottuu enenevässä määrin kotona asumiseen ja vaivojen 
         ennaltaehkäisyyn. Elinikä sekä terveiden aktiivisten elinvuosien osuus kasvavat. Tulevat eläkeläiset ovat 
         keskimäärin vakavaraisia ja haluavat ylläpitää hyvää elintasoa eläkkeelläkin. Kotona asumisen väistämättä 
         lisääntyessä he haluavat maksaa palveluista. Petäjäniemi 2011; s. 15-21, s.24, s.29, s.32
170   Lapsen tarpeet elinympäristössään ovat periaatteellisia ja yksinkertaisia. Olennaista on mahdollisuus 
         juurtua paikkaan, rikas vuorovaikutus turvallisten aikuisten kanssa, sosiaalista- ja tilallista hierarkiaa erilaisille 
         leikeille ja oppimiselle, mahdollisuus itsenäistymiseen turvallisesti laajenevan elinpiirin kautta sekä 
         lapsiryhmien muodostuminen. Aura 1982

171   Eläkeläiset näkevät myös ihmissuhteet hyvinvoinnin keskeiseksi lähteeksi. On kuitenkin paljon heitä, jotka 
         kokevat elämänlaadun heikkenevän työyhteisöstä irtaantuessa. Vanhustyön keskusliiton tutkimuksen mukaan 
         75 vuotta ylittäneistä yksinäisyyttä 39 prosenttia tuntee toisinaan, usein tai aina yksinäiseksi. Vapaaehtoistyö on 
         hyvin yleistä - eläkeläiset ovat järjestötoiminnan kantavia voimia. Petäjäniemi 2011; s.38, s.102
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    Old Rauma (Finland) 
 
    No 582 
 
 
 
 
 
1. BASIC DATA 
 
State Party:  Finland 
 
Name of property: Old Rauma 
 
Location:  Region of Satakunta, Province of 

Western Finland (formerly Province of 
Turku-Pori) 

 
Inscription:   1991 
 
Brief Description:  
 
Situated on the Gulf of Botnia, Rauma is one of the oldest 
harbours in Finland. Built around a Franciscan monastery, 
where the mid-15th-century Holy Cross Church still stands, 
it is an outstanding example of an old Nordic city 
constructed in wood. Although ravaged by fire in the late 
17th century, it has preserved its ancient vernacular 
architectural heritage.  
 
Date of ICOMOS’ approval of this report: 10 April 2009 
 
 
2. ISSUES RAISED 
 
Background 
 
The site was inscribed in 1991 on the basis of criteria (iv) 
and (v) as an outstanding example of an old Nordic city 
constructed in wood, typical of the architecture and 
urbanism of old North-European cities. No buffer zone was 
included in the nomination although a plan showing a 
buffer zone was subsequently provided by the State Party 
in 1991. During the 1st Cycle of Periodic Reporting in 
2005, documentation was received from the State Party 
with an attached plan showing the buffer zone established 
nationally in 2003. This buffer zone had different 
boundaries from that shown in the 1991 plan. In the 
context of the Retrospective Inventory process and the 
clarification of Boundaries of World Heritage Properties, it 
was realized that the buffer zone established by the State 
Party for the World Heritage Site in 2003 had not been 
submitted for consideration by the World Heritage 
Committee. In January 2009 the State Party submitted a 
request for approval of the current national buffer zone as 
the buffer zone for the World Heritage Site.  
 
Modification 
 
The State Party reports that the proposed buffer zone, 
which is as established in the Local Master Plan of 2003, is 
intended to “preserve a large enough urban zone around the 
World Heritage Site, with special aim to preserve  the 
visual integrity and urban fabric of Old Rauma”. The 

buffer zone comprises 15 specified areas of which maps 
and pictures are provided. In brief the State Party reports 
that the areas to the west and south west include the city’s 
commercial and cultural centre with the town hall, library, 
theatre and business areas. The building stock is mostly 
post-war but the area was laid out in the late 19th C. The 
areas in the north are both residential and commercial 
including public buildings, blocks of flats and a recently 
built major shopping centre close to the commercial centre. 
The visual impact of the shopping centre development was 
carefully considered in relation to Old Rauma’s silhouette 
and the church tower. Height limits were imposed as well 
as restrictions on advertisements, and careful attention was 
paid to the design of car parking and landscaping. The area 
between the shopping centre and Old Rauma is a 
homogenous and well-maintained residential area of the 
1950s. The buffer zone  includes fourteen individually 
protected monuments and areas, two of which areas are 
identified as being of historic and cultural significance 
nationally, and many other protected buildings and smaller 
areas.  
 
The surface area of the inscribed site is 29 ha.  
 
The surface area of the proposed buffer zone 142 ha. 
 
ICOMOS notes that no mention is made of specific view 
points within, or from outside the buffer zone - for instance 
the approach from the harbour.  
 
ICOMOS notes also that there is no mention of 
archaeological remains of fortifications or waterways 
around the old town, although there appear to be remnant 
waterways/canal system in several of the parks (State party 
report appendix XV – map of parks).  
 
Protection: 
 
Under the regulations of the Local Master Plan all 
constructions (buildings and roads) and activities within 
the buffer zone have to be planned “in conformity with the 
safeguarding of the integrity and historic urban setting of 
old Rauma”. When detail plans for areas within the buffer 
zone are revised they will have similar regulations, and 
inventories will be updated in conjunction with the 
National Board of Antiquities, who will be required to 
review all plans and projects within the buffer zone. 
 
Management: 
 
The State Party reports that the Local Master Plan is the 
steering instrument for detail planning processes, which 
also involves the Ministry of Environment. Building 
permits within the World Heritage Site are reviewed by a 
special advisory committee, which includes the National 
Board of Antiquities. This committee also reviews detail 
plans in the buffer zone.  
 
ICOMOS notes that there is apparently no Management 
Plan as such for the World Heritage Site and its buffer 
zone. 
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3. ICOMOS RECOMMENDATIONS 
 
ICOMOS recommends that the proposed buffer zone for 
Old Rauma, Finland, be approved. 
 
ICOMOS also recommends that the State Party clarify 
whether the proposed buffer zone includes all remnants of 
Old Rauma’s original canal system, and to provide 
information on this (such as a map showing the original 
canal system) and its relationship to the harbour, to the 
World Heritage Centre. 
 
ICOMOS further recommends that the State Party give 
consideration to the following: 
 

• The designation of viewpoints within and outside 
the buffer zone from which view corridors will 
be protected in the case of development within 
the buffer zone. 

 
• The development of a comprehensive 

Management Plan to cover the nominated area, 
the buffer zone, and view corridors from any 
designated locations outside the buffer zone, 
such as the approach to Old Rauma from the 
harbour. 

 
 



Vanha Rauma kevättalvella 2013. (he)


