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JOHDANTO

Maanpään maisemaselvitys on laadi  u viereisen sa-
tama- ja teollisuusalueen laajentamiseen tähtäävän
kaavoitustyön pohjaksi. Työssä on selvite  y Maan-
pään alueen maisemarakenne  a ja maisemakuvaa
sekä työn lähtökohtana olevien maankäytön muutok-
sien maisemallisia vaikutuksia.

Työtä ohjasi Rauman kaupungilta työryhmä, jo-
hon kuuluivat kaupunkisuunni  elupäällikkö Juha
Eskolin ja kaavoitusarkkiteh   Ou   Virola. Selvitys-
työn laa  misesta on vastannut WSP Finland Oy:ssä
maisema-arkkiteh   Jaakko Aho-Man  la. Avustajana
on toiminut maisema-arkkiteh   Daniela Rosqvist ja

laadunvalvojana on yksikönpäällikkö, maisema-arkki-
teh   Arto Kaituri.

Rapor  n ensimmäisessä luvussa käydään läpi
maisemaselvityksen lähtökohdat, tavoi  eet ja me-
netelmät. Toinen luku esi  elee Maanpään maiseman
historiaa. Kolmas luku sisältää Maanpään alueen ny-
ky  lan analyysin, jossa tarkastellaan maiseman ny-
kyisiä toimintoja, alueen asemaa viherverkostossa,
maisemarakenne  a ja sen ominaispiirteitä sekä mai-
semakuvaa. Neljännessä luvussa esitellään johtopää-
tökset.
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1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT,
TAVOITTEET JA MENETELMÄT
Tämä maisemaselvitys on laadi  u Maanpään asema-
kaavoitustyön pohjaksi Rauman kaupungin Teknisen
toimen  lauksesta. Selvityksen tavoi  eena on tun-
nistaa maisema-analyysin avulla Maanpään maise-
man ominaispiirteet ja arvot. Näiden perusteella on
arvioitu Maanpään maankäy  ösuunnitelmien vaiku-
tuksia alueen maisemallisiin arvoihin.

Selvityksen tarkastelualue on pinta-alaltaan noin
130 hehtaarin suuruinen. Alue sijaitsee rannikolla,
noin 3 kilometriä Rauman keskustan eteläpuolella.
Lähes rakentamaton alue rajautuu pohjoisessa sata-
ma- ja teollisuusalueeseen.

Työ on laadi  u kar  a- ja ilmakuva-aineiston,
kirjallisten lähteiden sekä maastokäynnin perusteel-
la. Asemakaavan muutostyön yhteydessä on tämän
maisemaselvityksen lisäksi laadi  u erillinen Rauman
Maanpään luontoselvitys (Ahlman & Rauman kau-
punki 2014). Luontoselvityksen tulokset on tässä sel-
vityksessä pyri  y huomioimaan.

MAANPÄÄ

Kuva 1: Selvitysalueen sijain   Rauman
kaupunkirakenteessa
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2. MAISEMAN HISTORIA

Tarkastelualueen maisema on pysynyt suurilta osin
muu  uma  omana viimeisen sadan vuoden aikana.
Sen sijaan sitä ympäröivät alueet ovat muu  uneet
voimakkaas  .

Kuva 2: 1903
Tarkastelualue ja sen ympäristö on metsämaata viljelyskäytössä olevia savilaakso-
ja lukuun o  ama  a. Tarkastelualueen etelälaitaa kulkee  eyhteys, ja sen varressa
on muutamia rakennuksia. Myös niemen kärjessä on muutamia rakennuksia, joi-
hin on  eyhteys. Muutoin alue on rakentamaton

Kuva 3: 1962
Sampaanalanlahden pohjoisranta on täy  ynyt teollisuus- ja satamarakentamises-
ta. Tarkastelualueen itäpuolelle on syntynyt pientaloalue en  selle pellolle. Me-
renrantaan on tullut hieman uu  a rakentamista.
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Kuva 4: 1974
Tarkastelualueen luoteispuoleista merenrantaa on ale  u täy  ämään tulevaan ra-
kentamiseen valmistaen. Sampaanalanlahden rantaan on peruste  u vedenpuh-
distamo, jolle johtaa uusi  eyhteys. Muutoin ei maini  avaa rakentamisen lisäystä.

Kuva 5: 1985
Maanpään kalliota on ale  u louhimaan rakentamisen  eltä. Sampaanalanlahden
yli on ava  u  eyhteys ja  everkostoa on laajenne  u. Muutoin ei maini  avaa ra-
kentamisen lisäystä.

Kuva 6: 2014
Sampaanalanlahden tasaiseksi louhitulle eteläpuolelle on rakenne  u metsäteolli-
suuden tehdaslaitos, jolle johtaa ratayhteys. Tämän selvityksen tarkastelualue on
säilynyt kallioisena metsämaana. Tarkastelualueen eteläpuoleiset alueet ovat niin
ikään pysyneet koskema  omina.
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Kuva 7: Selvitysalueen rajaus

3. NYKYTILAN ANALYYSI

3.1 ALUEEN NYKYISET TOIMINNOT

Alueen eteläosassa on Mudaisten  en ja Laiturin  en
muodostama  elinjaus, joka ulo  uu merenrantaan
as  . Laituri  en päässä on pienvenesatama. Tien var-
ressa sijaitsee muutamia omako  taloja, joista kaksi
sijaitsee tarkastelualueella. Tarkastelualueen keski-
osassa sijaitsee aida  u vedenpuhdistamo. Muutoin
alue on rakentamaton.

Kallioisella metsäalueella on muutama rantaan
johtava polku, joka kulkee kallion lakipisteen kau  a.
Rannoilla on lukuisia ulkoilijoiden itse rakentamia
nuo  opaikkoja. Ranta avautuu iltapäiväauringon
suuntaan, joten sen kalliot ovat hyvä auringono  o-
paikka kesäisin.

Rantavyöhyke

Alava metsä

Kallioselänne

Asuinalue

Viljelysalue

Infrastruktuurialue

Kuva 8: Selvitysalueen toiminnot ja maisematyypit
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3.2 VIHERVERKOSTO

Rauman kaupunkialueella vapaata virkistyskäy  öön
osoite  ua tai jokamiehenoikeuden nojalla käyte  ä-
vissä olevaa rantaa on hyvin niukas  . Tämän vuoksi
rakentama  omat meren, järvien ja pienvesien rannat
ovat en  stä arvokkaampia. Maanpään alue on Fåfän-
gan ohella ainoa laajempi rakentamaton merenranta-
alue Rauman keskustan tuntumassa. Retkeilijöiden
jä  ämistä jäljistä päätellen Maanpään alue on ahke-
rassa virkistyskäytössä.

Meneillä olevan yleiskaavatyön yhteydessä laa-
ditussa Rauman keskusta-alueiden viherverkoston
kehi  ämissuunnitelmassa (WSP & Rauman kaupunki
2013) korostetaan merenranta-alueiden ja järvien,
sekä niiden välisten yhteyksien merkitystä. Viheryh-
teyksiä merelle on esite  y säilyte  äväksi ja viher-
rakentamisen keinoin paranne  aviksi siellä, missä
tämä on mahdollista.
Viherverkoston kehi  ämissuunnitelmassa on esitet-
ty kolme keskustan tuntumassa sijaitsevilta järviltä
merenrannoille johtavaa pääviheryhtey  ä. Näiden
päätepisteinä ovat Maanpää (joka yhdistyy Pitkäjär-
veen), Fåfänga (joka yhdistyy keskustan kau  a Äyhön-
järvelle) ja Vanha-Lah   (joka yhdistyy Kaarojärvelle).
Maanpään alueella on siten keskeinen merkitys koko
Rauman kaupunkialueen viherverkoston kannalta.

Kuva 9: Rauman keskusta-alueiden viherverkoston
kehi  ämissuunnitelman periaatekaavio

MAANPÄÄ
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3.3 MAISEMARAKENNE

Maaperä
Maanpään länsiosan kallioperä on suonigneissiä. Alu-
een keskiosa on granii   a. Itäosa on joko granodioriit-
 a, trondhjemii   a tai kvartsidiorii   a.

Pääosin alue on maaperältään moreenimaata,
josta kohoaa kallioselänteitä. Nämä ovat joko avokal-
liota tai niitä pei  ää alle metrin paksuinen pintamaa-
kerros.  Alueella on joitain alavia painanteita, jonka
maaperä on hiekkaa tai savea.

Kuva 10: Lakialueen tuntumassa sijaitseva kivikko
kertoo muinaisesta merenpinnan korkeudesta.

Kalliomaa

Hienoainesmoreeni

Savi

Kuva 11:  Selvitysalueen maaperä

Kuva 10
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Topogra  a
Alueen korkeuserot ovat melko suuret, mu  a maas-
tonmuodot loivapiirteiset. Alueen korkeimmassa
kohdassa, län  sellä kallioalueella, maasto nousee 25
metriin mpy.

Vesiolosuhteet
Pintavedet laskeutuvat joko kallioisia rinteitä suoraan
mereen tai alueen itäreunalta alkavan ojan kau  a
mereen. Kalliomaaselänteet ovat pääosin kuivia ja
karuja kosteampia kalliopainanteita lukuun o  amat-
ta. Moreenialueet ovat kasvillisuudeltaan reheväm-
piä. Alueella on muutamia pienempiä soistumia.

Kuva 13: Selvitysalueen topogra  a

Kuva 12: Suopursua kasvava kalliopainanne

 5m mpy

 10 m mpy

 15 m mpy

 20 m mpy

 25 m mpy

 30 m mpy

Oja

Kuva 12
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Kuva 15: Kallion lakialueilla kasvaa harvaa
kitukasvuista männikköä.

Kuva 16: Tarkastelualueen itäpuolella kasvaa kosteaa
kuusimetsää.

Kuva 14: Meri näkyy harvan mäntymetsän lävitse.
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Kasvillisuus ja eläimistö
Tarkastelualueelta on laadi  u luontoselvitys vuonna
2014 (Ahlman & Rauman kaupunki).

Selvityksessä todetaan, e  ä tarkastelualueen
metsät vaihtelevat tuoreista kuusikankaista karuihin
kalliomänniköihin. Alueella esiintyy tuoreita ja kui-
vahkoja talousmetsinä hoide  uja kankaita, joitain
kuivia kankaita sekä kallioilla runsaas   näy  äviä ja
iäkkäitä männiköitä. Selvityksessä tunniste   in kuusi
arvokasta kasvillisuuskuviota, joiden sijain   ilmenee
viereisestä kartasta.

Kyseisessä luontoselvityksessä esitel  in myös
aikaisemmin suorite  ujen linnusto-, liito-orava- ja le-
pakkoinventoin  en tuloksia.

Kuva 17: Arvokkaat kasvillisuuskohteet erillisen luontoselvityksen mukaises   (Ahlman 2014). Punaiset (1, 5)
alueet ovat metsälakikohteita, siniset muutoin arvokkaita luontotyyppejä.

1. Isovarpuräme
2. Kalliomännikkö ja kanervatyypin kuiva kangas
3. Iäkäs männikkö
4–6. Kalliomännikkö ja kanervatyypin kuiva kangas

2

1
6

5

3

4

Kuva 14

Kuva 16
Kuva 15
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Kuva 18: Rantavyöhykkeen maisemaa. Ranta avau-
tuu länteen, joten se on kesäisin hyvä auringono  o-
paikka.

Kuva 19: Keskiosan kallioselänteen maisemaa. Paljas
kalliopinta on helppokulkuista.

Kuva 20: Itäpuolen laakean alueen maisemaa.

Kuva 21: Tarkastelualueen rantaviiva on suurilta osin
rakentamatonta.

Kuva 22: Rannassa on useita nuo  opaikkoja. Kuva 23: Satama- ja tehdasalueen korkeimmat ra-
kennukset näkyvät tarkastelualueelle.
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3.4 MAISEMAKUVA

Maanpään tärkeimmät maisemalliset arvot lii  yvät
rantavyöhykkeeseen ja kallioiden lakialueisiin. Mai-
semalle leimallista on hyvin näkyvissä oleva kallio-
perä, kallioilla kasvavat kitukasvuiset männyt ja karu
aluskasvillisuus.

Alueen rannat ovat laakeaa silokalliota tai ala-
vaa kivikkoa. Lounaisrannalla on hiekkapohjainen
lahdenpohjukka, jonka edustalla kasvaa järviruokoa.
Merelle avautuu näkymiä. Rantapuusto on sekalais-
ta. Kävijät ovat tehneet nuo  opaikkoja suojaisiin
poukamiin.

Alueen keskiosa muodostuu laajasta, pintamuo-
doltaan vaihtelevasta kallioselänteestä, jolla kasvaa
näy  äviä käkkärämäntyjä. Helppokulkuinen, näy  ä-
vä ja aurinkoinen alue on mielly  ävää ulkoilumaas-
toa. Metsäisyyden takia kalliolta ei avaudu näkymiä
merelle.

Kallioselänteen itäpuoli muodostuu yksi  äisistä
kalliokohoumista ja niiden väliin jäävistä, teiden reu-
nustamista tasaisista kuusimetsä- ja viljelysalueista.

Viereisen satama- ja teollisuusalueen vaikutus
on tarkastelualueella pieni. Satama- ja teollisuusalue
sijaitsee tarkastelualue  a alempana, koska kalliomaa
on satama- ja teollisuusalueella louhi  u tasaiseksi.
Tarkastelualueen ja satama- ja teollisuusalueen väli-
nen kallioleikkaus sijoi  uu maanpään kalliolain kor-
keimpaan kohtaan, minkä vuoksi näkymiä satama- ja
teollisuusalueelle avautuu ainoastaan tarkastelualu-
een reunalta. Merenrantaan sijoi  uva kapea metsä-
kieleke estää satama- ja teollisuusalueen näkymistä
tarkastelualueen rantavyöhykkeelle.

Pelto, nii  y
Merki  ävä metsänreuna

Avokallioalue

Erityisen tärkeä
kalliokohouma

Kuva 24: Maisemakuva

Merki  ävä rantapuusto

Merki  ävä näkymä

Tie
Polku

Kuva 21 & 22
Kuva 23
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Suunnitellun
satamatien sijainti,
VeE

Suunnitellun
satamatien sijainti,
VeE

Suunnitellun
satamatien sijainti,
VeE

Suunnitellun
satamatien sijainti,
VeE

Suunnitellun
satamatien sijainti,
VeE

Satama- ja teollisuusalue
(nykyinen sijainti)

Kuva 25: Alueleikkauksista hahmo  aa kallioleikkauksen laajuuden ja muu  uma  omana
säilyvän rantakaistan leveyden. Uusi  eyhteys kulkee suunnitelmissa rannan tuntumas-
sa. Ranta-alueelle kantautuvaa melua on pyri  ävä vähentämään  en tasauksen ja me-
luesteiden huolellisen suunni  elun avulla.

Leikkaus A-A:sta on nähtävillä meritäytön sekä ratasillan ja ranta  en vaikutus maise-
maan. Laajennus  ulo  uu rantaan as  . Merelle näkyviin rakenteisiin ja rakennuksiin tu-
lee kiinni  ää erityistä huomiota suunni  elussa.

Leikkaus A-A

Leikkaus B-B

Leikkaus C-C

Leikkaus D-D

Leikkaus E-E
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4. SUUNNITELTUJEN MAANKÄYTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET MAISEMAAN

Kuva 27: Tarkastelualueen reunalta avautuu näkymä satama- ja teollisuus-
alueelle. Kohta näkyy leikkauksessa E-E.

Kuva 26: Maanpään pohjoispuolen merialueelle on suunniteltu suurta laajennusta
teollisuuden tarpeisiin.

sijaitsevaan Iso Järviluoto -nimiseen saareen. Tarkas-
telualueen luoteisranta sisältyy suunnitelmissa sata-
ma- ja teollisuusalueen laajennusalueeseen. Tarkas-
telualueen län  nen rantaosuus säilyy suunnitelmissa
kapeana vyöhykkeenä. Suunnitelmien mukaan ranta
säilyy lounaassa ja etelässä hieman leveämpänä vyö-
hykkeenä.

Merenrannoilla on suuri arvo virkistysalueina.
Niillä on suurta elämyksellistä arvoa: avarat näky-
mät luovat vapauden ja  lan tuntua, ja lisäksi meri
heijastaa voimakkaas   vuodenaikojen ja sääolojen
vaihtelua. Merenrannat ja merialueet mahdollistavat
monia harrastustoimintoja, kuten uimisen, veneilyn
ja kalastuksen.

Rauman yleiskaavaluonnokseen perustuvissa maan-
käy  ösuunnitelmissa on esite  y satama- ja teolli-
suustoimintojen laajentamista tämän selvityksen
tarkastelualueelle. Alueen etelälaitaan on esite  y
uusi  eyhteys. Satama- ja teollisuusalue  a on lisäksi
esite  y laajenne  avaksi laajalla merialueen täytöllä,
joka ulo  uisi satama- ja teollisuusalueen edustalla

A
B

C

D
E
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Kuva 28: Yleiskaava 2025 alustava luonnos 20.1.2015
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Maanpään alue kuuluu Rauman eteläisen kaupunkirakenteen virkistys- ja
ranta-alueeseen. Alue on osa viherkäytävää, joka yhdistää keskustan viheralueita
merenranta-alueisiin.

Merellisyyden rinnalla Maanpään maiseman ominaispiirre on hyvin näkyvillä
oleva kallioperä. Rannoilla on suotuisaan ilmansuuntaan avautuvia rantakallioita.
Kalliometsät ovat elämyksellistä ja helppokulkuista ulkoilumaastoa.  Hyvä  eyh-
teys ja useat nuo  opaikat lisäävät virkistysarvoa.

Suunnitelma heikentää Maanpään alueen maisema- ja virkistysarvoja. Kal-
lioalue pienenee, jolloin erityisen tärkeää on säily  ää ranta-alueen koskema  o-
muus muulta kuin virkistyskäytöltä ja suojata se lähialueiden toimintojen hai  a-
vaikutuksilta.

Satama- ja teollisuusalueen laajennuksen toteutuessa on tärkeätä, e  ä ra-
kentamaton rantavyöhyke säilyy katkeama  omana ja mahdollisimman leveänä.
Laajennuksen myötä ranta-alueelle kohdistuvia hai  avaikutuksia on selvite  ävä
ja pyri  ävä minimoimaan. Virkistyskäytölle aiheutuvia hai  oja voidaan lieven-
tää rakentamalla meluesteitä, suunni  elemalla alueen tasaus huolellises   sekä
suunni  elemalla teollisuusalueen valaistus sellaiseksi, e  ä alueelta säteilee mah-
dollisimman vähän hajavaloa.
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