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Kansikuva: Alueen viljelykset ovat sijoittuneet kapeisiin kallioperän murros-
laaksoihin ja maisemakuvaa hallitsevat laajat metsäiset moreeniselänteet. 
Seudun vahva kulttuurihistoria säilyttänyt olennaiset piirteensä ja alueella on 
lukemattomia viehättäviä miljöitä. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Selvitysalue 
 

Selvitysalue kattaa koko Rauman kaupungin alueen. Seudulla on pitkät kult-
tuuriperinteet ja alueella sijaitsee runsaasti muinaismuistoja, rakennettuja kult-
tuuriympäristöjä sekä kulttuurimaisema-arvoja. Alueella sijaitsee kaksi Suo-
men seitsemästä maailmanperintökohteesta: Vanha Rauma sekä Sammallah-
denmäen muinaisjäännösalue. Selvitysalueen maapinta-ala on noin 500 km2 

ja meripinta-ala noin 600 km2. 
 

1.2 Aineisto ja menetelmät 
 
Maisemaselvitys on laadittu Rauman strategista yleiskaavaa varten Rauman 
kaupungin tilauksesta. Eriksson Arkkitehdit Oy:ssä selvityksestä on vastannut 
maisema-arkkitehti Maarit Suomenkorpi ja työssä avusti agrologi, ympäris-
tösuunnittelija ja maanmittausalan insinööriopiskelija AMK Niina Matkala.  
 
Maisemaselvitys perustuu kevään ja kesän 2010 aikana tehtyihin peruskartta-
tarkasteluihin, maastokäynteihin, sekä aiempiin inventointeihin ja viranomais-
ten tietokantoihin, joista on koostettu yhteenveto tähän maisemaselvitykseen.  
 
Liitekartoille ja raporttiin on koottu alueen maankäytön suunnittelussa huomioi-
tavat maisemalliset ja kulttuurihistorialliset lähtökohdat ja reunaehdot.  
 

2 MAISEMA 
 

2.1 Maisemarakenne  
 
Maisemamaakunta 
Selvitysalue sijaitsee ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän maise-
mamaakuntajaon mukaan Lounaismaahan. Tarkemmin sisämaa kuuluu Ala-
Satakunnan viljelyseutuun ja rannikko Satakunnan rannikkoseutuun. 
 
Lounaismaa on korkokuvaltaan pääosin alavaa. Maiseman peruselementit 
vaihtelevat rikkonaisesta saaristosta ja kumpuilevista, osittain paljastuneista 
kallioalueista laajoihin tasaisiin, viljaviin savikkoalueisiin, joilla lukuista joet kie-
murtelevat. Kallioperä on vaihtelevaa. Graniitti- ja kiilleliuskealueet ovat kui-
tenkin tavallisimpia. Kasvukausi on pitkä ja soveltuu muun Etelä-Suomen lailla 
monipuoliseen maataloustuotantoon. Rauman seutu Lounaismaasta on etelä-
boreaalista havumetsävyöhykettä. Vallitsevat metsätyypit vaihtelevat rannikon 
karuhkosta puolukkatyypin männiköstä sisämaan tuoreisiin mustikkatyypin 
kuusisekametsiin. Jo esihistoriallisella rautakaudella ja keskiajalla kaskitalou-
desta alettiin siirtyä pysyvään peltoviljelyyn ja karjanhoitoon. Tämän vuoksi 
viljelmien sijainti ja reunavyöhykkeet sekä niitä myötäilevä asutus ovat ehti-
neet vakiintua. Lounaismaa on hyvin vanhaa ja kehittynyttä kulttuuri-Suomea. 
 
Ala-Satakunnan viljelyseutu on perusluonteeltaan vaurasta viljelyaluetta, mut-
ta verrattaessa sen eteläpuolella sijaitsevaan Lounaiseen viljelyseutuun, on 
alueella runsaasti myös karuja, metsäisiä ja soisia syrjäalueita. Vaikka Ala-Sa-
takunnan seutu on maastomuodoiltaan hyvin tasaista, on sen maisemissa ha-
vaittavissa voimakkaita erityispiirteitä. Seudun karuja maisemapiirteitä edus-
tavat suot ja metsät keskittyvät ympäristöään karummille kallioisille ja moree-
nisille vedenjakaja-alueille. Viljelymaisemat sijoittuvat puolestaan viljaville sa-
vikkoalueille. Karuimmilla mailla sijaitsevat viljelymaat ovat melko hajanaisia. 
Ala-Satakunnan viljelyseudun asutus on pääosin keskittynyt viljavien savikoi-
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den tuntumaan. Taajamien ulkopuolella asutus on ryhmittynyt melko väljästi, 
useimmiten nauhamaisesti. Paikoin on muodostunut löyhähköjä ryhmäkyliä.  
 

  
Kuva: Alueen maisemakuvaa hallitsevat laajat metsäiset moreeniselänteet ja kapeat laaksot. Paikoin 
avautuu myös laajempia näkymiä peltomaisemaan. 
 

 
Kuva: Pitkä näkymä peltojen yli Kodiksamissa. 
 
 
Satakunnan rannikko poikkeaa Saaristomeren ja Lounaisrannikon seudusta 
niin paljon, että se on erotettu omaksi seudukseen, Satakunnan rannikkoseu-
duksi. Saaristovyöhyke kapenee selvästi lounaissaaristosta pohjoiseen siirryt-
täessä. Myös luonto muuttuu karummaksi. Seudulla sijaitsee siitä huolimatta 
vaihtelevia saaristoalueita. Maa on alavaa ja maaperän monipuolisuuden 
myötä on muodostunut pienipiirteistä maisemaa. Kalliomaiden ohella seudulla 
sijaitsee pohja- ja kumpumoreenialueita, kuten myös jonkin verran savikoita ja 
harjumuodostumia. Rannikolla on pitkiä ja suojaisia lahtia, jotka kasvavat ruo-
vikkoa ja maatuvat vähitellen maan noustessa. Seudun perinteisen elinkeinon 
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kalastuksen ohella maanviljely on myös tärkeässä (sivu)elinkeinon asemassa. 
Saariston asutus on niukkaa ja ainoastaan rannikon lahtiin on muodostunut 
kalastajakyliä. Seudun väestö on kokonaan suomenkielistä. Toisin kuin seutua 
ympäröivillä Lounaisella ja Etelä-Pohjanmaan saaristoalueilla, joilla asutus on 
ruotsinkielisiä. 
 
Rauman kaupungin sisämaan maiseman tyypillisiä piirteitä ovat laajat mo-
reeniselänteiden metsät ja niiden lomassa kapeissa laaksoissa sijaitsevat vil-
jelysaukeat. 
 
Maiseman peruspiirteet 
Rauman maisema edustaa tyypillistä Lounaismaan ja Ala-Satakunnan vilje-
lysseutua. Rauman edustan merialue on lukuisten saarten ja pienten luotojen 
luonnehtimaa. Sisämaata hallitsevat metsäiset moreeniselänteet ja soiset pai-
nanteet. Selänteet ovat laajoja, karuja ja kallioisia. Niiden maasto on kumpui-
levaa ja painanteisiin on muodostunut pieniä järviä sekä soita. Maisema on 
pienpiirteistä ja vaihtelevaa. 
 
Jääkauden aikana kallioperään muodostui halkeamia, jotka täyttyivät hienoja-
koisilla maa-aineksilla. Nämä kapeat savilaaksot ovat selvästi näkyvissä seu-
dun maisemarakenteessa ja maisemakuvassa. 
 

 
Kuvat: Peltoaukea Koilahdentien eteläpuolella. 
 
 
Alueen maaperä on hyvin karua ja viljelykseen soveltuvia maita on vähän. Vil-
jelysalueet sijoittuvat kapeisiin laaksopainanteisiin laajojen ja kumpuilevien 
selänteiden välissä. Alueella on myös runsaasti pienialaisia selännepeltoja, 
jotka on raivattu viljelyksen kannalta edullisiin selännepainanteisiin.  
 
Laaksoihin ovat muodostuneet myös alueen joet ja vesiuomat, joista Lapinjoki 
on alueella suurin. Sen muodostamassa viljavassa laaksossa sijaitsevat alu-
een laajimmat peltoalueet.  
 
Alueen vanhat tilat ja haja-asutus on muodostunut nauhamaisiksi kyliksi ja 
ryhmiksi teiden varteen ja peltojen laitamille.  
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Kuvat: Seudun asutus on muodostunut nauhamaisiksi kyliksi teiden varsille. Paikoin on syntynyt myös 
rypäskyliä. 

 
2.2 Maaperä ja topografia 

 
Valtaosa alueesta on kallioista moreenimaata. Niiden väliset kapeat laaksot 
muodostuvat lähinnä savikerrostumista, mutta paikoin myös hieta- ja hiesu-
maista. Kosteisiin painanteisiin on kertynyt turvekerrostumia. Alueella on myös 
luode-kaakko -suuntaisia hiekkamuodostumia, joista pisin kulkee Nurmeksen 
saarelta keskustan läpi kohti Vasaraisen kylää. 
 
Alueen korkokuva on pienpiirteisesti vaihtelevaa ja selänne maasto kumpuile-
vaa. Suhteelliset korkeuserot ovat alueella noin 15-20 metriä. Laaksot nouse-
vat sisämaassa noin 35 metriä meren pintaa korkeammalle Kodiksamin alu-
eella.  
 

2.3 Vesitalous 
 
Valuma-alueet 
Alue jakaantuu paikallisesti kahdeksaan eri valuma-alueeseen ja seitsemään 
mereen rajautuvaan välialueeseen. Lapinjoen keskiosan ja Ihodenjoen valu-
ma-alueisiin kuuluvat selvitysalueen länsi- ja eteläosat. Näihin kahteen valu-
ma-alueeseen kuuluu noin puolet selvitysalueen pinta-alasta. Muita alueella 
sijaitsevia valuma-alueita ovat Lapinjoen alaosan, Hiuknummenojan, Rauman-
joen - Pitkäjärven, Unajanjoen, Kaljasjoen ja Köyhänjärvenojan valuma-alueet. 
Kaikki joet laskevat Selkämereen. 
 
Vesistöt 
Alueella sijaitsee useita järviä, joista suurin on Narvijärvi. Lapin joki kulkee sen 
pohjoispuolitse ja laskee mereen Eurajoen puolella. Alueella on lisäksi pie-
nempiä vesiuomia sekä soita. 
 

2.4 Maisemakuva 
 
Maisema on pienpiirteisesti kumpuilevaa selänteistä aluetta. Moreeniseläntei-
den lomassa on kapeita jokilaaksoja. Keskeisille ja viljaville kohdille ovat muo-
dostuneet alueen vanhat kylät. Kodiksamin alueella peltoaukeat ovat avarim-
millaan. Valtaosa alueesta on metsäistä ja muodostuvat näkymät lyhyitä, joki-
laaksojen suuntaisesti myös pidempiä. 
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Kuvat: Sorkan kylä, taustalla Rannanvuori. Kallioperän murroslinja näkyy maisemassa jyrk-
känä kallioseinämänä ja kapeaan halkeamaan kertynyt hienojakoinen savimaa sen edustal-
la murroslaaksossa viljavina peltoina.  
 
 

Maisemahäiriöt 
Rauman ja Eurajoen rajalla sijaitsee kaksi laajaa kalliolouhosta ja Kaukiaisten 
kylä eteläpuolella on laaja turpeenottoalue. Alueiden sijainti on syrjäinen ja ne 
ovat metsän suojassa eivätkä ne siten aiheuta merkittävää maisemahaittaa. 
Toiminnan päätyttyä alueen maisemointi tulee ajankohtaiseksi.  
 
Alueella paikoin rinnakkainkin kulkevat useat voimalinjat muodostavat maise-
mahäiriön. 
 

 
Kuvat: Kalliolouhos ja turpeenottoalue. 
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3 KULTTUURIMAISEMA 
 

Jääkauden jälkeen mannerjään alta paljastuneen maan muokkaamiseen ja 
maiseman muodostumiseen on vaikuttanut luonnonvoimien lisäksi ihmisen 
toiminta, kulttuuri. Asumisen, eränkäynnin, viljelyn, laidunnuksen, metsätalou-
den ja teollistumisen jäljet ovat nähtävissä maisemassa vuosisatojen päähän. 
Kulttuurihistoria on osa paikan identiteettiä ja arvoa. Paikan kulttuuri on sidok-
sissa seudun kulttuuriperinteeseen. 
 

  
Kuva: Alueelta löytyy edelleen hevos- ja karjatiloja. 

 
 

3.1 Kulttuurihistorialliset lähtökohdat 
 

Rauma on hyvin vahvaa kulttuurialuetta aina esihistorialliselta ajalta asti. Eri-
tyisesti rautakauden loppupuoli (600-1200 jKr) eli merovingi-, viikinki- ja risti-
retkiaika ovat olleet loisteliasta aikaa. Vanhan kaupungin ohella Sammallah-
denmäen pronssikautinen hautaröykkiö on hyväksytty UNESCO:n maailman-
perintökohteeksi. Seudulla ovat kukoistaneet myös ruukki- ja kartanokulttuurit. 
Raumalla on myös vahva merenkulun historia. 
 
Historia 
Rauma ja meriliikenne ovat aina kuuluneet erottamattomasti yhteen, niiden 
perinteet viittaavat tuhatvuotisiin kauppasuhteisiin Itämeren rantamaiden 
kanssa. Kaupunki tai sitä vastaava yhdyskunta kehittyi vähitellen keskiajan 
lopulla. Siitä ei ole säilynyt kirjallisia lähteitä. Jo 1400-luvun puolivälissä ra-
kennettiin Rauman ensimmäinen katolinen temppeli, Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko. Fransiskaanit asettuivat Raumalle viimeistään 1400-luvun alussa. Rau-
masta oli muodostunut alueen kaupallinen ja kirkollinen keskus. 
 
Rauman perustamiskirja toi porvareille tiettyjä oikeuksia. Kaksi vuotta ensim-
mäisen privilegiokirjeen jälkeen antoi kuningas Kristoffer määräyksiä kaupun-
gin hallinnon järjestämisestä. Privilegiokirjeiden lukuisuus antaa kuvan kau-
punkilaisten aktiivisuudesta. Saaduista oikeuksista pidettiin kiinni, niille haettiin 
yhä uudestaan vahvistuksia hallitsijan vaihtuessa ja niitä käytettiin hyväksi 
elinkeinotoiminnassa. Seuraavan vuosisadan alku olikin jatkuvaa taistelua 
kauppaoikeuksista usein yhdessä Ulvilan (nykyinen Pori) kanssa. Rauma oli jo 
tuolloin huomattava satamakaupunki, joka välitti tavaraa etelän kulutuskes-
kuksiin. Veromäärien jatkuva nousu 1500-luvun puoliväliin saakka osoittaa 
tämän. 
 
Kustaa Vaasa näki, että suuri kaupunki on valtakunnalle useita pieniä hyödyl-
lisempi. Rauman porvareille annettiin käsky muuttaa Helsinkiin vahvistamaan 
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uutta tapulikaupunkia. Raumalla käsky sai kuitenkin aikaiseksi suurta vastus-
tusta ja lopulta porvareille myönnettiin takaisinmuuttolupa. Tästä alkoi rauma-
laisten suosiollinen aika ja porvarit ja laivurit purjehtivat laivoillaan Eurooppaan 
vieden puutavaraa ja astioita sekä tuoden mukanaan suolaa, kankaita ja juo-
mia. 
 
Kaupungissa 1500-luvulla riehunut rutto hävitti suuren osan asukkaista ja tätä 
seurasi satojen vuosien ajaksi pysähtynyt kehitys.  Rauma menetti lisäksi ul-
komaanpurjehdusoikeutensa vuonna 1636 Ruotsin suurvallan erinäisten kes-
kitysten aikana 130 vuodeksi. Kaupungissa riehui tuhoisia tulipaloja, joista 
kaksi tuhosi Rauman lähes täysin. Rauma sai myös kilpailijoikseen Uuden-
kaupungin ja useita uusia kaupunkeja pohjanmaalle, joille Rauma menetti 
myös osan käsityöläismestareistaan.  
 
Taloudellinen nousukausi alkoi 1700-luvun vaihteessa, mutta se katkesi isoon-
vihaan. Heikko talous kärsi sodan aiheuttamista rasituksista. 1855 Itämainen 
sota toi vieraan vallan laivoja Rauman edustalle. Kahteen otteeseen kaupun-
kia pommitettiin ja sataman makasiinit ja varastot poltettiin.  
 
Sotien jälkeen talous elpyi kuitenkin nopeasti ja Rauma palasi uudelleen mer-
kittäväksi satamakaupungiksi. Vuosisadan lopulla tehtiin suuria investointeja 
ja kaupunkiin saatiin mm. oma leveäraiteinen rautatie Kokemäeltä asti. Kau-
punkiin perustettiin seminaari. Näillä hankkeilla kaupunkia sidostettiin muuhun 
Suomeen sekä taloudellisen ja henkisen elämän nousuun. Varoja sijoituksiin-
sa kaupunki sai mereltä, valtameripurjehdus oli Suomen aktiivisinta ja teolli-
suus teki tuloaan. Muutamassa vuosikymmenessä Raumasta muodostui teol-
lisuuskaupunki, joka toisen maailmansodan jälkeen laajeni ja kasvoi väkiluvul-
taan. 
 

Tiestöt 
Pohjanlahtea on kiertänyt Vanha Rantatie jo keskiajalla. Tie oli hyvin karu ja 
merellinen ja sen vanhin osa kulkee vanhan Rauman kautta. Tie oli ylimysten, 
postitalonpoikien, sotajoukkojen ja sankarimatkailijoiden käyttämä. Vanha lin-
jaus on esitetty selvityskartalla. Linjaus perustuu Selkämeren rannikon mat-
kailutiehankkeen tietoihin. 
 

 
Kuvat: Vanhaa mutkittelevaa kylätietä kapeassa peltolaaksossa, jossa näkymät ovat 
laaksonsuuntaisia ja maisema pienpiirteistä. Vanhat päätiet on nykyaikana usein asfaltoitu. 
Mutkikkaan linjauksen säilyttäminen on kulttuuriympäristön kannalta hyvä. 
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3.2 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 

Vakiintuneen menettelytavan mukaan kulttuurihistorialliset arvot on jaoteltu 
maailmanperintökohteisiin, valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja paikallisiin ar-
voihin.  
 

3.2.1 Maailmanperintökohteet  
 
Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi vuodelta 
1972 on yksi UNESCOn arvostetuimpia ja tunnetuimpia sopimuksia. Maail-
manperintösopimuksen tavoitteena on ihmiskunnan ainutlaatuisen kulttuuri- ja 
luonnonperinnön säilyttäminen, hoidon järjestäminen, arvostuksen lisääminen 
ja tiedon jakaminen.  
Alueella sijaitsee kaksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta. Nu-
merointi viittaa selvityskartalla esitettyyn kohdenumerointiin. 
 
U1 Vanha Rauma 
 
Vanha Rauma on tyypillinen pohjoismainen puukaupunki. Se on yhtenäinen 
kokonaisuus, jonka tunnuspiirteitä ovat eri ikäiset, yksikerroksiset rakennuk-
set, osin keskiajalta periytyvä katuverkko sekä elinvoimainen kaupunkiyhdys-
kunta asuntoineen, liikkeineen ja palveluineen. Vanha Rauma merkittiin maa-
ilmanperintöluetteloon vuonna 1991. 
 
Vanhan Rauman erityisluonne historiallisena kaupunginosana vakiintui 1900-
luvun alussa. Kaupunki laajeni muualle ja Vanha Rauma säästyi uudistuksilta. 
Vuoden 1981 asemakaavassa vahvistettiin 1960-luvulla alkanut voimakas 
pyrkimys alueen suojeluun ja turvattiin Vanhan Rauman arvokkaan ympäris-
tön ja rakennuskannan säilyminen. 
 
Suurin osa 100-200-vuotiaista puurakennuksista on kunnostettu viimeisten 30 
vuoden aikana. Talot on varustettu nykyajan mukavuuksin ja Vanhasta Rau-
masta on tullut haluttu asuinympäristö. Kiinteistöjen yksityiset omistajat huo-
lehtivat kaupungin viranomaisten ohjauksella rakennusten kunnossapidosta. 
 
Kaavamerkintäsuositus: un -aluemerkintä 
 

 
Kuva: viehättävää vanhan kaupungin miljöötä. 
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U2 Sammallahdenmäki 
 
Lapin kunnassa Ala-Satakunnassa sijaitseva Sammallahdenmäki on ainutlaa-
tuinen muinaisjäännösalue, joka merkittiin maailmanperintöluetteloon vuon-
na1999 Suomen ensimmäisenä arkeologisena kohteena. 
 
Kalliolla noin kilometrin matkalla on pieninä ryhminä yhteensä 36 kivistä koot-
tua hautaröykkiötä. Näyttävässä kokonaisuudessa on erilaisia pronssikauden 
röykkiötyyppejä: matalia, pyöreitä pikkuröykkiöitä, suuria kekomaisia hiiden-
kiukaista ja pyöreitä kehäröykkiöitä. Röykkiöalueen länsipuolella pilkottaa ruo-
hottunut Saarnijärvi, joka vielä pronssikaudella oli merenlahti. 
 
Sammallahdenmäen röykkiökalmiston tunnetuimmat yksittäiset muinaisjään-
nökset ovat vallimainen "Huilun pitkä raunio" sekä nelikulmainen "Kirkonlaat-
tia". Pitkä raunio on 24 metriä pitkä ja kahdeksan metriä leveä. Kirkonlaattian 
kaltaista nelikulmaista latomusta ei tunneta muualta Suomesta ja muoto on 
poikkeuksellinen koko skandinaavisen pronssikulttuurin alueella. Kiveys on 
lattiamaisen tasainen, kooltaan noin 19 x 18 metriä. 
 
Kaavamerkintäsuositus: un -aluemerkintä 
 

 
Kuva: Taka-alalla ”kirkonlaattia” Sammalahdenmäellä. 
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3.2.2 Valtakunnalliset arvot 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 
 
Museoviraston päivittämän ja vuonna 2009 valtioneuvoston vahvistaman Val-
takunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY 2009 -inventoin-
nin mukaan alueella sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti arvokkaat alueet: 
 
V1 Anttilan ja Voiluodon kylät 
 
Anttilan ja Voiluodon vierekkäin sijaitsevat kylät ovat esimerkki rannikon kylä-
asutuksesta, jossa talot ovat erillään toisistaan kallioisilla kumpareilla ja pienet 
peltoalat ympäröivät entisiä saaria. Rannikolle keskiajalla perustetut kylät ovat 
jääneet maankohoamisen seurauksena kauemmaksi merenrannasta.  
 
Anttilan ja Voiluodon kylät ovat sijoittuneet Kaljasjoen varrelle lähelle Voi-
luodonlahden pohjukkaa. Kyläkeskustan lisäksi asutus on levinnyt raitin varsil-
le ja peltojen kallioisille laidoille. Kylien maisemaan on vaikuttanut uudisraken-
taminen viime vuosina.  
 
Anttilan tiheämmän kyläkeskuksen muodostavat Väärän, Kollasen ja Gustaf-
sonin talot. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt kylän laidalla olevien Uusi-
maan, Köymärin, Seikolan, Impolan ja Rauvolan tiloilla. Kylän torppariasutuk-
sesta ovat muistona Jalon ja Sandbergin torpat kyläraitin varrella. Kylien yh-
teinen keskusta kouluineen ja kauppoineen on Voiluodon puolella. Raitin var-
rella olevat Jalon ja Sandbergin torpat edustavat kylän pienasutusta.  
 
Paikallisteiden risteyksessä sijaitseva Voiluodon tiiviin kyläkeskuksen muo-
dostavat Yrjölän, Hakunin ja Hallion tilat. Maantien varressa on mm. kauppa-
rakennus ja kansakoulu, joka valmistui 1910-luvulla. Kaljasjoen yli vie yksi-
aukkoinen kivisilta. 
  
Historia 
Merenlahden pohjukkaan ja Kaljasjoen varrelle keskittyneet Anttilan ja Voi-
luodon kylät asutettiin jo keskiajalla. Uuden ajan alkupuolella, 1560-luvulla, 
Anttilassa oli jo kymmenen taloa ja Voiluodossa kahdeksan.  
 
Anttilan kylässä Väärän pitkän asuinrakennuksen toinen pää on 1700-luvulta. 
Kollasen päärakennus on 1860-luvulta. Impolassa on kaksi asuinrakennusta 
ja mamsellityyppinen tuulimylly. Uusimaan päärakennuksen vuoraus on uus-
renessanssityylinen.  
 
Voiluodon kylässä Yrjälän punamullattu paritupatyyppinen päärakennus ra-
kennettiin 1880. Hakunin päärakennus valmistui 1906. Hallion vanhempi 
asuinrakennus on 1700-luvulta. 
 
kohteeseen sisältyy: koulu; kylä; kylä; talonpoikaistalo;  
ympäristön nykyluonne: agraarimaisema; 
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
V2 Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisema 
 
Lapinjoen yläjuoksun laaja, useita keskiaikaisia kyliä käsittävä kylä- ja viljely-
maisema edustaa länsisuomalaisten jokilaaksojen ryhmäkylän pitkää asutus-
historiaa.  
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Lapinjoen vaihtelevien viljelysmaisemien reunamien kumpareille ja maantien 
varsille sijoittuvissa kylissä on säilynyt vanhaa maatiloihin liittyvää rakennus-
kantaa. Kyläkokonaisuuksista Kaukola on tiivein.  
 
Lapinjokilaakson kyliä Rauman puolella ovat mm. Kaukola, Kodiksami, Sukka-
la ja Kuolimaa. Joen ja laskuojien varrelle syntynyt viljelymaisema jatkuu ete-
lässä Luhdanojan varrella olevan Korven kylän viljelymaisemana Euran kun-
nan puolella.  
 

 
Kuva: Lapinjokilaaksossa Kuolimaan-Kodiksamin alueen laajoja viljelysalueita. 
 

 
Kuva: Mikola ja koulurakennus Kaukolassa.  
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Kaukolan kylä sijoittuu Lapinjoen viljelyslaakson kapeaan, pohjoisimpaan kär-
keen. Kylän rungon muodostaa Lapinjoki ja sen suuntaisesti kulkeva vanha, 
Hinnerjoelle johtava maantie. Kylän tilojen asuintontit ovat vieri vieressä ja 
asuinrakennukset on rakennettu tien suuntaisesti. Perinteistä rakennuskantaa 
on säilynyt Krappen, Eskolan, Riikilän ja Lännen tiloilla. Kylän keskustasta 
kohti Kodiksamia erkanevan tien varrelle on keskittynyt kylän pienasutus. Jo-
en yli johtaa Kustaa Stenforsin rakentama kaksikaarinen kivisilta vuodelta 
1884.  
 
Kodiksamin asutus on keskittynyt peltojen metsäsaarekkeisiin ja maanteiden 
varsille. Kylän etelä- ja länsipuolella avautuu laaja viljelymaisema. Perinteistä 
rakennustapaa edustavat Utulan, Pietilän, Nokan ja Saar-Uotilan tilat. Kylässä 
on säilynyt kaksi tuulimyllyä. Kansakoulu on valmistunut 1908.  
 
Sukkalan kylä on keskittynyt Lapinjokilaaksoa rajaavan laajan metsäsaarek-
keen reunaan. Maantien varrella oleva Isotalon talonpoikaistalon pihapiirissä 
on säilynyt tiivis rakennustapa. Päärakennus, pytinkirakennus, puotirivi, navet-
ta ja aitat ovat pääosin 1800-luvulta.  
 
Kuolimaan kylän viljelymaisema aukeaa Lapinjoen molemmin puolin, asutus 
on keskittynyt metsäsaarekkeisiin. Perinteistä rakennustapaa edustavat Antti-
lan, Pertolan ja Ollilan rakennusryhmät.  
 
Etelässä viljelymaisema jatkuu Euran kunnassa Korven kylän puolella. Van-
han Lappi - Hinnerjoki -maantien varrella sijaitseva hyvin säilynyt Korven kylä-
kokonaisuus koostuu usean kantatalon vierekkäin sijaitsevasta runsaasta ra-
kennuskannasta. Kylän ytimessä ovat Arvelan, Mäen, Nakkilan ja Pohjolan 
talot, joiden pihapiirien välitse maantie kaartuilee. Kylä-Airilan tilan pihapiiri 
kylän lounaislaidalla on edustava talonpoikainen kokonaisuus, samoin kylän 
länsipuolella pellon laidassa oleva Aro-Airila. Tiiviistä kyläkeskustasta erilleen 
ovat siirtyneet Aro-Airilan, Sonkkilan ja Nummen talouskeskukset. Kylän lai-
dalla on Linteeninmäki, joka alkuaan on ollut kylän mäkitupalaisten asuttama. 
Korven kylän pellot levittyvät pienen Lapinjokeen laskevan Luhdanojan hal-
komalle tasangolle. 
 
Historia 
Lapinjoen ja pienempien laskuojien varrelle syntyneiden Lapin eli Rauman 
pitäjän kylien Kaukolan, Kodiksamin, Kuolinmaan, Sukkalan, Mäentaan ja 
Korven asutus on keskiaikaista. Kylistä Kodiksamin kylä on varhaiskeskiajalta. 
Uuden ajan alkupuolella, 1560-luvulla, kylissä oli yhteensä 32 taloa. Kylistä 
Kaukolassa ja Kodiksamissa oli kahdeksan taloa. Kaukolasta tunnetaan lisäk-
si kivikautinen asuinpaikka.  
 
Nykyisin Euraan kuuluvan Korven kylän alueella on kivikautisen asutuksen 
merkkejä. Kylä on pysyvästi asutettu keskiajalla ja 1560-luvulla kylässä oli 
kuusi taloa. Korven kylän kolme suurta tilaa, Nakkila, Sonkkila ja Airila, sijait-
sivat kyläkeskustassa, teiden risteyksessä. Kylän taloista muodostui 1600-
luvulla ratsutiloja. Kylän halki kulkeva maantie oli käytössä jo 1600-luvun lop-
pupuolella. 
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; kylä; silta; talonpoikaistalo; tie;   
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;   
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
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V3 Rauman asuinalueet Onnela, Nummi, Asevelikylä, III kaupunginosa 
 
Rauman asuinalueet Onnela, Nummi, Asevelikylä sekä alue kolmannessa 
kaupunginosassa ovat edustavia esimerkkejä oman aikansa tyypillisistä suo-
malaisista asuinalueista. Alueet ovat yhtenäisiä samanaikaisen rakentamisen, 
yhtenäisten suunnitelmien ja materiaalien ansiosta. Säilymistä ovat edesaut-
taneet mm. Rauman kaupungin vanhoille asuntoalueille laatimat korjaus-, 
muutos- ja rakentamisohjeet 1983.  
 
Kohteeseen on rajattu kaksi erillistä asuinaluetta, joissa kummassakin on eri-
ikäisiä osia. Toinen alue on kiinni Vanhassa Raumassa, toinen sijaitsee kau-
pungin pohjoisosassa, kolmannessa kaupunginosassa. Yhdessä alueet muo-
dostavat hyvän, kerroksellisen pienrakentamista, kaavoitusta ja kaupungin 
kasvua esittelevän kokonaisuuden 1800-luvun loppupuolelta aina 1960-luvun 
alkupuolelle.  
 
Alueiden rakenne ja rakennuskanta - kadut, tontit, asuinrakennukset, pihat ja 
ulkorakennukset - ovat säilyneet rakentamisaikansa mukaisina, eheinä ja yh-
tenäisinä, vaikka joissakin kohdin korjaukset ovat synnyttäneet kirjavuutta. 
Omakotialueilla rakennukset on sijoitettu tonteille samalla tavalla, yleensä 
asuinrakennus lähelle katua, piharakennukset tontin takaosaan, katurajalla on 
yleensä pensas- tai puuaita ja portti, pihan istutukset ovat reheviä.  
 
Vanhan Rauman eteläpuolella, maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä, 
sijaitsevat Onnela ja Nummi. Onnelan ensimmäinen asemakaava valmistui 
1876, asuintalot ovat 1800-luvun lopulta 1920-luvulle. Puiset asuinrakennuk-
set sijaitsevat katujen varsilla, ulkorakennukset tonttien takaosassa, tontteja 
kiertää lauta-aita. Alueen täydennysrakentaminen on tehty taitavasti. Onnelan 
eteläpuolella sijaitsevan Nummen ensimmäinen asemakaava valmistui 1915. 
Tonttien koon mukaan vaihtelevan kokoiset puutalot 1910-20-luvuilta on toteu-
tettu mallipiirustusten mukaan ja piha tonteille annettujen määräysten mu-
kaan. Talot ovat kadun varressa pienen etupihan erottamina. Nummen etelä-
puolella Asevelikylässä, puiset, usein rapatut, asuinrakennukset ovat yleensä 
Helena Vainion 1953-54 suunnittelemia. Katujen nimistö, kuten Kollaankatu, 
viittaa alueen syntyhistoriaan.  
 
Toinen asuinaluekokonaisuus sijaitsee rautatien pohjoispuolella, Syvärauman-
kadun pohjoispäässä. Kolmas kaupunginosa on esitetty kaupungin rakennet-
tuja alueita laajentavissa kaavoissa 1922 (Andersin) ja 1937 (Kaalamo). Rau-
man ensimmäinen yhden perheen tiivis omakotitaloalue Saukon- ja Säikänka-
dun varrella muodostaa viehättävän katumiljöön. Talojen edessä on pieni etu-
puutarha, varsinaiset puutarhat sijoittuvat korttelin keskelle. Suunnitelmat on 
laadittu kaupungin rakennustoimistossa 1939, yksikerroksiset pienet puutalot 
ovat asukkaiden rakentamia, monet Lönnströmin tehtaan työntekijöiden. Ruot-
salaistaloalue on sotien aikana rakennettu ruotsalaisrahoitteinen tyyppitalo-
alue, jossa yksikerroksiset puutalot sijaitsevat tontilla pääty kadulle päin. Suo-
karinkadun Perhetalot 1946-47, hirsirunkoiset kaksikerroksiset vuokrakerros-
talot, ja Syväraumankadun pohjoispään kaksikerroksiset pienkerrostalot rapat-
tuina ovat tyypillisiä jälleenrakennuskauden rakennuksia. Tuon ajan omakoti-
taloissa on tyypillistä sisustettu ullakkokerros, kuten Merimiehenkadulla 1950-
luvun puolitoistakerroksisissa rapatuissa taloissa. Esikaupunkialueille ominais-
ta rakennustyyppiä edustavat Otan rivitalot. Keijo Vallin suunnittelemat rivitalot 
vuodelta1959 ovat tiilipäätyisiä, ja porrastettujen asuntojen rappausosat ovat 
erivärisiä. Niiden takana ovat valkoiset Veijo Martikaisen suunnittelemat tasa-
kattoiset rivitalot vuodelta 1962. 
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Historia 
Rauman Vanhan kaupungin ulkopuolelle tehtiin ensimmäiset rakennetun alan 
laajentamissuunnitelmat 1860-luvulla, mutta rakentaminen käynnistyi vasta 
myöhemmin. Varhaisista ruutukaavakortteleista yksi on Onnelan alue Vanhan 
Rauman ja Eteläkadun välillä. Rakennuksia suunnittelivat mm. Joh. Lindegren 
ja Arvi Forsman sekä 1900-luvun puolella W.Williams, M. Isaksson, Kaarlo 
Wirtanen ja Kaino Kari. Korttelit jaettiin palokujilla pienempiin osiin.  
 
Rauman rakennuskonttorin laatimaa Huvilakaupunkityyppistä asemakaavaa 
(1915) toteutettiin Onnelan viereisellä Nummen alueella. Koska Nummi oli tar-
koitettu alueeksi, jonne oli mahdollista rakentaa vuokratontille kohtuuhintaisia 
asuntoja, ei tonteista tehty suuria. Mallipiirustuksia laativat 1910- ja 1920-lu-
vulla M. Isaksson, Arvi Leikari, W.Williams, K. Virtanen ja K. Kari. Jälleenra-
kennuskaudella rakennettiin Nummen viereen Asevelikylä Väinö Tuukkasen 
1950 asemakaavan mukaan. Sinne 1960-luvulla muutettu asemakaava salli 
asuinrakennuksien jatkamisen pihanpuoleisella siivellä.  
 
III kaupunginosa oli osa kaupungin rakennettujen alueiden laajentamissuunni-
telmaa 1920-1930-luvuilla. Lönnströmin tehtaan työntekijöiden tarpeisiin, lä-
helle tehdasta Saukon- ja Säikänkatujen varsille nousi ennen sotaa yhtenäi-
nen omakotialue, jossa asukkaat itse rakensivat talonsa. Pääosa oli tehtaalai-
sia, vaikka se ei ollut tontin saannin edellytys. Saman kaupunginosan Ruotsa-
laistalot sotien ajalta olivat lahjoituskyltin mukaan ”Ruotsin kansalta. Av 
svenska folket. 1940”. Jälleenrakennuskaudella Lönnströmin teollisuuslaitos 
rakensi asuntoja Syväraumankadun varteen, Perhetalot tehtiin kaupungin 
omistamiksi vuokrataloiksi.  
 
Raumalle rakennettiin rivitaloja 1950-60-luvuilla yksitellen tai pienissä ryhmis-
sä, myös pistemäisten kerrostalojen rinnalle, varsinaisia esikaupunkialueita ei 
Raumalle tuolloin syntynyt. Uusia rivitalotontteja varattiin mm. Otan kallioille 
jälleenrakennuskauden rakennusten tuntumaan. 
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
V4 Rauman rautatieasemanseutu 
 
Rauman rautatieasemarakennus on hyvä esimerkki tyylillisesti uusrenessans-
sia edustavista asemista 1890-luvulta. Asema-alueella on sen lisäksi talousra-
kennus ja asemapuisto.  
 
Asemaa vastapäätä radan toisella puolella on poikkeuksellisen komea ja yh-
tenäinen tavaramakasiinirivistö. Varastot ovat rautatiealueella, mutta yksityis-
ten liikkeiden rakennuttamia.  
 
Valtakadun päätteenä oleva SOK:n Rauman konttori- ja varastorakennus kuu-
luu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen mo-
dernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. 
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Kuvat: Asemarakennus ja asemapuisto, joka on osittain jäänyt hoitamattomaksi.  
 
 

Historia 
Rauman kaupunki päätti 1895 itse kustantaa 48,59 km pitkän yhteysradan 
Porinradan Peipohjaan kun oli käynyt ilmi että valtio ei rataa rakentaisi. Rauta-
tie valmistui 1897 ja samana vuonna valmistuivat asemarakennus, ulkoraken-
nus, myöhemmin purettu veturitalli ja varastomakasiinit. Asemarakennuksen 
suunnittelija ei ole tiedossa. Asemarakennusta laajennettiin 1910. Kaupungin 
omistama rautatie siirtyi valtiolle 1950 ja matkustajaliikenne Raumalle lakkau-
tettiin kannattamattomana 1988.  
 
Rautatie toi kirjaimellisesti uuden ajan Raumalle. Kaupungissa ja sen ympäris-
tössä oli noudatettu paikallista aikaa, joka oli 14 minuuttia jäljessä Valtionrau-
tateiden käyttämästä Helsingin ajasta. Noin neljä vuotta elettiin Raumalla si-
ten, että raatihuoneen kello näytti liki neljännestuntia vähemmän kuin aseman 
kello. 4.7.1900 siirrettiin raatihuoneen kelloa eteenpäin ja kaupunki siirtyi viral-
lisesti Helsingin aikaan.  
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Kuva: Radan pohjoispuolen makasiineja. 

 

 
Kuva: SOK:n Rauman konttori- ja varastorakennus. 

 
 

Hyvien liikenneväylien, satamien ja rautatieasemien, yhteyteen rakennettiin 
usein yritysten ja kauppiaiden toimesta varastomakasiineja. Rauman ratapi-
han tuntumaan SOK:n rakennuttama ja Erkki Huttusen ja Valde Aulangon 
suunnittelema vaaleaksi rapattu funktionalistinen-rakennus valmistui 1931. 
SOK:n oman tavaraliikenteen kasvun myötä keskusjärjestö perusti vilkkaim-
mille osuuskauppaseuduille sivukonttoreita, jotka toimivat alueellisina SOK:n 
"edustustoina". Arkkitehti Erkki Huttunen oli SOK:n rakennusosaston palveluk-
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sessa vuodet 1928-41, vuodesta 1939 sen johtajana. Hän suunnitteli eri puolil-
le Suomea myymälöitä, konttorirakennuksia ja teollisuuskiinteistöjä ja oli luo-
massa koko maahan ulottuvaa SOK:n arkkitehtuurin virtaviivaista ja modernia 
tyyliä. 
 
kohteeseen sisältyy:  asuinkerrostalo; katutila; kaupungin asuintalo; pihapiiri; 
talousrakennus; työväen asuintalo;   
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;   
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
V5 Rauman seminaari 
 
Kuvaus 
Rauman seminaari on yksi 1800-luvun lopun ja vuosisadanvaihteen opettaja-
seminaareista, jotka ovat valtion maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleisten 
rakennusten ylihallituksen suunnittelun tuloksia.  
 
Seminaarinmäki on hyvin hoidettu ja vaihteleva puistoalue. Seminaarin raken-
nukset on sijoitettu sommitelmaksi mäen harjalle ja etelärinteessä on puutar-
ha.  
 
Heinolan ja Raahen seminaarien tapaan rakennusten pohjakerros on tiiltä ja 
toinen kerros puuta. Alueella on säilynyt varsinainen seminaarirakennus, kir-
jastona toimiva entinen johtajan asunto ja harjoituskoulu sekä tiiliset käsityö-
verstas ja paja.  
 
Seminaarin rakennukset on suunniteltu arkkitehti Jac. Ahrenbergin johdolla. 
Rakennukset ovat valmistuneet 1898-1899. Harjoituskouluun liittyy Bertel 
Saarnion 1953 suunnittelema laajennus ja erillinen opetustiloja käsittävä ra-
kennus. Alueella on vanhojen seminaarirakennusten ohella eri-ikäisiä lisära-
kennuksia. Seminaarialue on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen käy-
tössä. 
  
Historia 
Opettajien koulutus alkoi, kun Suomen ensimmäinen seminaari perustettiin 
1863 Jyväskylään. Sitä seurasivat ruotsinkieliset seminaarit Tammisaaressa 
ja Uudessakaarlepyyssä sekä Sortavalan seminaari. Seminaarilaitoksen toi-
nen vaihe ajoittui 1890-luvulle, jolloin perustettiin Raahen naisseminaari, 
Rauman miesseminaari, Heinolan naisseminaari ja Kajaanin miesseminaari. 
Sijoituspaikkakunnat valittiin mahdollisimman etäältä aiemmista seminaari-
paikkakunnista. Raumalla seminaari sijoitettiin asumattomaan Myllymäkeen, 
vanhan kaupunkirakenteen luoteispuolelle.  
 
Seminaarin rakennukset suunniteltiin arkkitehti Jac. Ahrenbergin johdolla. 
Arkkitehti Otto F. Holm osallistui suunnitteluun ja toteutukseen. Arkkitehti Ber-
tel Saarnio suunnitteli 1953 harjoituskoulun laajennuksen ja uuden opetustiloja 
sisältävän rakennuksen. Luoteisnurkkaan rakennettiin arkkitehti Esko Mäkelän 
1969 suunnittelema työpaja sekä Satamakadun varrelle Matti S. Heinon 1966-
67 suunnittelema ruokala. Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio suunnit-
teli tontin länsiosaan uuden rakennuksen 1990-luvulla. 
  
kohteeseen sisältyy:  koulu; oppilaitos;   
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;   
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
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V6 Santakarin pooki 
 
Santakarin pooki kuvastaa havainnollisesti tunnusmajakan roolia Rauman 
historiallisen kaupunkiväylän ensimmäisenä ja tärkeimpänä merimerkkinä.  
 
Tunnusmajakan lähiympäristö on säilynyt rakentamattomana ja avoimena. 
Santakarin 1857 valmistunut tunnusmajakka sijaitsee Rauman satamaan lou-
naasta johtavan väylän uloimmassa pisteessä. Niemi-Santakari on noin 500 
metriä pitkä lähinnä matalaa heinikkoa kasvava kallioluoto. Sen länsipuolella 
on rannaton meri ja itäpuolelta alkaa Rauman edustan saaristo. Keskellä saar-
ta sijaitseva tunnusmajakka on luodon ainoa rakennus.  
 
Majakkarakennus on yhä alueen keskeisin maamerkki ja sen historiallinen 
funktio on selkeä. Kahdeksankulmainen, kivisokkelille perustettu 18,6 metriä 
korkea puutorni on mielenkiintoinen esimerkki 1800-luvun merimerkkiarkkiteh-
tuurista. 
  
Historia 
Rauman porvarit rakennuttivat 1839 Niemi-Santakarin luodolle hirsimökkiä 
muistuttavan tunnusmajakan. Krimin sodan alettua merimerkki purettiin 1854. 
Sodan päätyttyä luotsi- ja majakkalaitos rakennutti samalle paikalle uuden 
tunnusmajakan, jonka suunnitteli lääninarkkitehti G.Th. Chiewitz. 1879 pooki 
aiottiin muuttaa valomajakaksi, mutta hanke jäi toteuttamatta. Santakarin luota 
alkanut väylä mataloitui 1900-luvun kuluessa siinä määrin, että suuremmat 
laivat eivät enää voineet käyttää sitä. Väylä kuitenkin kunnostettiin 1970-
luvulla Rauman syväväyläksi. Vuonna 1996 merenkulkulaitos luovutti meri-
merkkinä tarpeettomaksi käyneen pookin Rauman kaupungille. Korjauksen 
lähtökohtana on ollut rakennuksen ulkoasu 1880-luvulla. 
 
kohteeseen sisältyy:  majakka; majakka;   
ympäristön nykyluonne:  merialue;   
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
V7 Sorkan kylä 
 
Sorkan kylä edustaa Satakunnan rannikolle varhaiskeskiajalla muodostunutta 
asutusta. Rakennuskanta muodostaa yhtenäisen ja tiiviin kokonaisuuden ala-
vien peltojen ja jyrkästi nousevien kallioiden taitekohtaan.  
 
Kylä sijaitsee Sorkanperän lahteen laskevan Hiuknummenojan ja Raumalle 
vievän vanhan maantien varrella. Kylän peltomaisema muodostaa kapean 
vyöhykkeen suurien kalliomäkien välissä, Hiuknummenojan varrella.  
 
Kuusiston, Kylänpään, Nissilän, Juson ja Ala-Heinilän tiloilla on säilynyt perin-
teistä rakennuskantaa, joka muodostaa rakennustavaltaan yhtenäisen ja tiiviin 
kokonaisuuden. Rakennuksia on myöhemmin laajennettu. Sosiaalista kerros-
tumaa kyläasutukseen tuovat huvilanmallinen Alppirinne ja Mäkilän ja Tuomo-
lan mäkitupa-asumukset. 
  
Historia 
Sorkan kylän asuttaminen tapahtui varhaiskeskiajalla, jolloin kylä sijaitsi vielä 
kapean merenlahden pohjukassa. 1560-luvulla kylässä oli kaksitoista taloa. 
Osa Hiuknummenojan varrella olevista pelloista oli vielä 1900-luvun alussa 
meren peitossa. Sorkan alakoulu valmistui 1887 ja yläkoulu 1900-luvun alku-
puolella. 
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kohteeseen sisältyy:  koulu; kylä; kylä; talonpoikaistalo;   
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;   
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 

 
Kuva: Sorkan vanha kyläkoulu. 

 
 
V8 Unajan kylä 
 
Unajan kylän tielinjaus, maatilojen rakennukset ja mäkirinteen pienasumukset 
kuvastavat rannikolle muodostuneen kyläkokonaisuuden kehitystä. Unajan ky-
läasutus on asettunut tiiviisti Unajanlahden pohjukkaan, vanhan maantien var-
relle. Kylän pellot ovat Unajanjoen halkomalle tasangolla, jota rajaavat metsäi-
set kalliomäet.  
 
Parhaiten säilyneitä kylän rakennuksista ovat Takalan, Rantalan, Tupalan, 
Lähtelän, Pukkalan ja Helon rakennusryhmät. Mäenrinteessä oleva Takalan 
tila on rakennettu lähes umpipihan muotoon, päärakennus on 1850-luvulta. 
Rantalan päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta ja luhti 1850-luvulta. Una-
jan nuorisoseuran rakentama seurantalo rakennettu 1912 ja laajennettu 1950- 
ja 1970-luvulla.  
 
Unajanjoen yli johtaa 1800-luvulla rakennettu kaksiaukkoinen kivisilta lähellä 
Unajan keskiaikaista satamapaikkaa. Kylän eteläpuolella mäkeä ylöspäin 
mentäessä asutus muuttuu pienijakoisemmaksi. Mäen laella olevan Unajan 
kansakoulu valmistui 1893. Valtatie jakaa Unajan kulttuurimaiseman kahtia. 
  
 



Rauman kaupunki   

Strategisen yleiskaavan maisemaselvitys 9.6.2010 22 (33) 

 
 

 

Historia 
Unajan kylän asutus on peräisin varhaiskeskiajalta. Uuden ajan alkupuolella, 
1560-luvulla kylässä oli viisitoista taloa. Kylä sijaitsi keskiajalla Unajanlahden 
rannalla ja kylässä oli satama. On myös esitetty että Unaja olisi Rauman kau-
pungin edeltäjä. Rauma esiintyy eräissä lähteissä on nimellä Unio ja 1540-
luvulla Rauman porvarit omistivat Unajan kylästä puolet. 
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; kylä; talonpoikaistalo; tie;   
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;   
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
V9 Vanha Rauma 
 
Vanha Rauma on yksi Suomen kuudesta keskiajalla perustetusta kaupungis-
ta. Vanhan Rauman rakennuskanta on eheä ja hyvin säilynyt ja sen katuverk-
ko periytyy osin keskiajalta. Se on laajimpia suurilta kaupunkipaloilta säilyneitä 
historiallisia puukaupunkialueita Pohjoismaissa. Vanha Rauma on nimetty 
Unescon maailmanperintökohteeksi 1991.  
 
Vanhaksi Raumaksi lasketaan alue, joka jää 1700-luvulla vakiintuneen tul-
liaidan sisäpuolelle. Tontteja on noin 250. Kaupungissa on kaksi toriaukiota, 
raatihuoneentori ja Kalatori. Katuverkko on kehittynyt keskiajalta lähtien niin, 
että valtakadut kulkevat itä-länsi -suuntaisesti ja niitä yhdistävät kapeat poikki-
kadut ja kujat. Viimeisen laajan, 1682 tapahtuneen, kaupunkipalon jälkeen 
pääkatuja on suoristettu.  
 
Rakennuskantaan kuuluu 1700-luvun rakennuksia, mutta enin osa puuraken-
nuksista on kuitenkin pystytetty 1800-luvulla. Rakennuksia on laajennettu 
useaan otteeseen ja niiden julkisivut on koristeltu rikkaasti muotoiluilla uusre-
nessanssityylisillä vuorilaudoilla ja listoituksilla. Tontit ovat pienehköjä ja niissä 
on usein monta ulkorakennusta. Tontit ovat aidattuja lauta-aidalla, jossa on 
koristeellinen ajo- ja käyntiportti. Näin syntynyt katutila on tiivis ja suljettu.  
 
Huomattavimpia julkisia rakennuksia ovat kanaalin pohjoispuolella sijaitseva 
entinen fransiskaaniluostarin kirkko ja torin varrella oleva barokkiklassistinen 
raatihuone. Pyhän Ristin kirkko on arvokas muisto keskiaikaisen kaupunkira-
kenteen pohjoispuolelle perustetusta fransiskaanikonventista. Kirkon pohja-
kaava noudattaa fransiskaaneille luonteenomaista muotoa, jossa runkohuo-
neessa on kuorin levyisen keskilaivan ohella kapea sivulaiva. Kirkon länsipään 
korkea torni on 1800-luvun alusta. Arkkitehti Jac. Ahrenbergin johdolla 1891 
tehty kirkon restaurointi on Suomen ensimmäisiä tietoisia vanhan kirkkora-
kennuksen kokonaisrestaurointeja.  
 
Suorakaiteen muotoinen sakaristo on kirkon eteläpuolella. Kuorin seinä- ja 
holvimaalaukset, joiden pääaiheena on Neitsyt Maria, esittävät tiivistetysti ko-
ko raamatullisen pelastushistorian. Kirkon kiinteään sisustukseen kuuluva 
pohjoissaksalainen saarnastuoli 1620-luvulta on hienoimpia renessanssiajan 
puunveistotaiteen tuotteita maassamme. Länsi- ja pohjoislehterien kaiteissa 
olevat apostolimaalaukset ovat 1760-luvulta. Urkufasadi on vuodelta 1787.  
 
Kaksikerroksinen kivinen raatihuone Kauppakadun ja Kuninkaankadun väliin 
muodostetun Raatihuoneentorin laidassa on valmistunut 1776 ja sen on 
suunnitellut Turun kaupungin muurarimestari C.F. Schröder apunaan muurari 
J. Schytt. 1700-luvulla rakennetuista raatihuoneista ovat säilyneet kiviraken-
teiset Turun, Porvoon, Haminan ja Rauman raatihuoneet, joista vain Hamina 



Rauman kaupunki   

Strategisen yleiskaavan maisemaselvitys 9.6.2010 23 (33) 

 
 

 

on edelleen virastokäytössä. Rauman raatihuone on ollut 1900-luvun alkupuo-
lelta osittain ja 1930-luvulta kokonaan Rauman museon käytössä.  
 
Porvaristaloista erikseen voidaan mainita Pinnala, Kirsti ja Marela, jotka ovat 
yleisöllekin avoinna museoina. Kauppa- ja Kuninkaankadun varressa on vilk-
kaasti toimivia kauppaliikkeitä. Muutoin Vanha Rauma on asuinaluetta, jossa 
siellä täällä on pieniä työpajoja. 
Kuva: Vanhaa rakennuskantaa kirkonkylässä, Ali-Hinkkala sekä Kolkkala. 

 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; katutila; kauppa- ja liikerakennus; kaupungin 
asuintalo; kirkko; raatihuone;   
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;   

 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 

 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 1993) 
 

Vuonna 1993 valmistuneessa Museoviraston ja ympäristöministeriön selvityk-
sessä Rakennettu kulttuuriympäristö (1993) selvitysalueella sijaitsevat seu-
raavat valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Numerointi 
viittaa RKY 1993 kohdeluetteloon. 
 
Kohteet on merkitty Satakunnan maakuntakaavaan valtakunnallisesti arvok-
kaina. 
 
Rauman rautatieasema (78) 
 
Rauma-Peipohja rautatie valmistui 1897 ja samalta vuodelta on myös Rau-
man asemarakennus. Rakennusta on lisätty 1910. Ratapihan pohjoispuolella 
on neljä vuosisadan vaihteessa rakennettua varastorakennusta. 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
Seminaarialue (77) 
 
Rauman seminaari perustettiin 1896 ja sen rakennukset, päärakennus, kirjas-
to, paja, työpaja ja normaalikoulu valmistuivat vuosina 1898-99 (J. Ahren-
berg). Seminaarin rakennuksissa toimii nykyisin Rauman opettajankoulutus-
laitos. Seminaariympäristöön kuuluu olennaisena osana oppilaiden raivaama 
puutarha. 
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
Sorkan kylä ja kulttuurimaisema (81) 
 
Sorkan kylä on säilyttänyt erittäin hyvin perinteisen leimansa. Yhdessä 
erikoisen lehtokasvuston ja jylhien kallioiden kanssa vanhat rakennukset 
tekevät kylästä maisemallisesti nautittavan. Perinteistä rakennuskantaa on 
mm. Antikkalan, Juson, Nissilän ja Ala-Heinilän tiloilla sekä rantatien varrella. 
Sorkan alakoulu on rakennettu 1887 ja korjattu vuosina 1923 ja 1951. 
Yläkoulu on rakennettu aivan vuosisadan alussa ja laajennettu 1917. Kylän 
muista rakennuksista mainittakoon vuosisadan alussa rakennettu huvila-
mainen Alppirinne, vanhat mäkitupalaistilat Mäkilä ja Tuomola. 
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
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Vanha Rauma (76) 
 
Vanha Rauma on Suomen laajin vanha puukaupunkialue, joka on säilynyt 
suurilta kaupunkipaloilta. Katuverkosto on kehittynyt keskiajalta lähtien. Ra-
kennuskantaan kuuluu 1700-luvun rakennuksia, mutta enin osa puurakennuk-
sista on kuitenkin pystytetty 1800-luvulla. Yksittäisistä kiinteistöistä ovat huo-
mattavimpia keskiaikaisen kirkon ja vanhan raatihuoneen lisäksi Pinnala, 
Kirsti, Marela ja Naol. Keskiaikaisen Pyhän Kolminaisuuden kirkon rauniot ja 
kirkkomaa ovat Vanhan Rauman itäosassa. Vanha Rauma on saanut suojelu-
asemakaavan 1981 ja joulukuussa 1991 se nimettiin Unescon World Heritage-
kohteeksi. 
-Pyhän Ristin keskiaikainen kivikirkko on rakennettu 1400-luvulla fransiskaani-
luostarin kirkoksi.Kaksilaivaiseen kirkkosaliin liityvää kuoria koristavat 1500-
luvun alussa tehdyt kalkkimaalaukset, joiden aiheet liittyvät Maria-kulttiin. 
Kirkon uusklassillinen torni valmistui 1816. Kirkko restauroitiin 1891 
(E.Nervander). Lehtevää kirkkomaata ympäröi kiviaita, jossa on vanhat 
porttirakennelmat. 
 
-Kaksikerroksinen kivinen raatihuone rakennettiin 1776 (C.F.Schröder - 
J.Schytt). Barokkisipuliin päättyvän tornin rakensi A.Wahlberg. Rakennus 
restauroitiin museokäyttöön 1976. 
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
Kaukolan-Kodiksamin-Sukkalan-Kuolimaan kulttuurimaisema (41) 
 
Lapinjoen varret avautuvat vaihteleviksi viljelysmaisemiksi Kodiksamin ja 
Kuolimaan kylien kohdalla. Kaukolan kylän kohdalla jokivarren maisema on 
pienipiirteisempää. Kodiksamin viljelysmaisemaan liittyvässä Sukkalan kyläs-
sä on umpipihan luonteen säilyttänyt Isotalon rakennusryhmä. Alueen kylissä 
on säilynyt paljon perinteistä rakennuskantaa ja useampia tuulimyllyjä. 
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
Unajan kylä ja kulttuurimaisema (79) 
 
Unajan kylä on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin perinteisen luonteen. 
Parhaiten säilyneitä kylän rakennuksista ovat Takalan, Rantalan, Tupalan, 
Lähtelän, Pukkalan ja Helon rakennusyhmät. Mäenrinteessä oleva Takalan 
tila on rakennettu lähes umpipihan muotoon. Rantalan päärakennus on 1800-
luvun alkupuolelta ja luhti 1850-luvulta. Unajan nuorisoseuran rakentama 
seuratalo on vuodelta 1912. Unajan kaksiaukkoinen kivisilta on 1800-luvulta. 
Lähellä siltaa on ollut Unajan keskiaikainen satama. Kylän eteläpuolella 
mäkeä ylöspäin mentäessä asutus muuttuu pienijakoisemmaksi. Mäen laella 
olevan Unajan kansakoulu on vuodelta 1893. Valtatie jakaa Unajan kulttuuri-
maiseman kahtia. Tien itäpuolella on Poutalan pitkä päärakennus. 
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
Voiluodon ja Anttilan kylät ja kulttuurimaisema (80) 
 
Vierekkäiset Voiluodon ja Anttilan kylät ovat säilyttäneet hyvin perinteisen 
ilmeensä. Voiluodon kyläkeskuksessa on vanhaa rakennuskantaa Yrjälän, 
Hakunin ja Hallion tiloilla osan rakennuksista ollessa 1700-luvulta. Anttilan ja 
Voiluodon yhteinen kansakoulu on itsenäisyyden alkuvuosilta.Vanha yksi-
aukkoinen kivisilta johtaa Kaljasjoen yli. Anttilan kylässä kyläkeskuksen muo-
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dostavat Väärän, Kollasen ja Gustafssonin talot. Vanhaa rakennuskantaa on 
myös Uusimaan, Köymärin, Seikolan ja Rauvolan tiloilla. Kylän laidassa muo-
dostavat Impolan rakennukset tuulimyllyineen tasapainoisen kokonaisuuden. 
Kylän torppariasutuksesta ovat muistona Jalon ja Sandbergin torpat kyläraitin 
varrella. 
 
Kaavamerkintäsuositus: sk-1 -aluemerkintä 
 
Kodisjoen kirkonkylän kulttuurimaisema (30) 
 
Kodisjoen kirkonkylä on vaihtelevan, pienipiirteisen maiseman ympäröimä. 
Maisemakuvaa leimaavat monet paljaat kallionlaet ja niiden väliset pelto-
alueet. Viljelyalat ovat pieniä ja asutus haarautuu kirkolta eri suuntiin johtavien 
teiden varsille. 
- Kodisjoen puukirkko on rakennettu vanhemman, 1778 rakennetun kirkon 
hirsistä 1906 (J.F. Lindegren). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, 
johon liittyy pitkillä sivuilla sakaristo ja eteinen. Kirkko sijaitsee vanhalla 
hautausmaalla. Kirkkoportin vieressä on vanha lainajyvästön makasiini, jossa 
toimii kotiseutumuseo. 
- Vanhaa talonpoikaisasutusta edustavat Mikolan, Yrjälän ja Kaupin tilat. 
Käräjämäellä on vanha mamsellimylly. 
- Kirkonkylässä on säilynyt edustavasti myös vanhaa käsityöläisasutusta. 
Ristimäen sotamiehentorppa on viime vuosisadan alkupuolelta ja seppä 
Grundströmin torppa lienee liki samanikäinen. 

 
Kaavamerkintäsuositus: ma-1 -aluemerkintä 

 
 

  
Kuvat: Alueen arvokasta rakennuskantaa ja viehättävää kylämiljöötä. 
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Lapin kirkonkylä ja Lapinjoen kulttuurimaisema (40) 
 
Kirkonkylän kohdalla Lapinjokilaakson kulttuurimaisema tarjoaa monipuolisia 
näkymiä. Kirkonkylän rinneasutus on säilyttänyt varsin hyvin perinteisen 
ilmeensä. Kirkonkylän saha ja sen patolaitteet jäsentävät koskimaisemaa. 
Lapinjoen ylittävä massiivinen kivisilta on vuodelta 1875. 
 
- Lapin puukirkko on rakennettu 1760 (J.Simons). Malliltaan kirkko on keski-
ajalta periytyvää tyyppiä, missä suorakaiteenmuotoiseen runkohuoneeseen 
liittyy matalammat ja kapeammat kylkiäiset. Tapuli on vuodelta 1806 (YIV). 
- Kirkon viereisellä mäellä on viisi puista kirkkotallia 1800-luvun alkupuolelta 
sekä kivinen lainajyvästön makasiini vuodelta 1875. Kirkkotallit ja makasiini 
muodostavat nykyisin Lapin kotiseutumuseon esittelytilat. 
- Kirkonkylän vanha kansakoulu on vuodelta 1882. Koulu on purettu 1993 
 
Kaavamerkintäsuositus: ma-1 -aluemerkintä 
 

 
Kiinteät muinaisjäännökset 
 
Alue on erittäin vanhaa kulttuuriseutua ja alueella sijaitsee runsaasti muinais-
jäännöksiä.  
 
Merkittävimpiä niistä ovat UNESCO:n maailmanperintökohteet Sammallah-
denmäki sekä Vanha Rauma, jotka on kuvattu kohdassa 3.3.1. 
 
Satakunnan museo on tehnyt alueella Rauman kaava-alueiden muinaisjään-
nösinventoinnin 2009. Lisäksi raportin liitteenä on Museoviraston muinais-
jäännösrekisterin kohdeluettelo kaikista alueen muinaisjäännöksistä. 
 
Kaavamerkintäsuositus: SM -alue tai kohdemerkintä 
 

 
3.2.3 Maakunnalliset arvot 

 
Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 
Satakunnan maakunnan liiton laatimassa maakuntakaavassa on esitetty seu-
raavat maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Valkoisella pohjalla esi-
tetyt kohteet sisältyvät mainittuihin valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin. 
 
 
Lapin kirkonkylän ja Lapinjoen kulttuurimaisemaan alueella: 

 
 
Kaukolan-Kodiksamin-Sukkalan-Kuolimaan kulttuurimaisemaan alueella: 

 
 
 



Rauman kaupunki   

Strategisen yleiskaavan maisemaselvitys 9.6.2010 27 (33) 

 
 

 

Lisäksi: 

 
 
Kodisjoen kirkonkylän kulttuurimaisemaan alueella: 

 
Vanhan Rauman alueella: 

 
 
Seminaarialueella: 

 
 
Rauman rautatienaseman alueella: 

 
 
Unajan kylän ja kulttuurimaiseman alueella: 

 
 
Voiluodon ja Anttilan kylien ja kulttuurimaiseman alueella: 

 
 
Sorkan kylän ja kulttuurimaiseman alueella: 
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Lisäksi: 
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Kaavamerkintäsuositus: sk-2 tai ma-2 -alue- tai kohdemerkintä 
 
Rakennukset 

 
Selvityskartalla on esitetty Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt -inventoinnin 
mukaiset kohteet, jotka on tarkemmin kuvattu kyseisessä raportissa. 
 

 
 



Rauman kaupunki   

Strategisen yleiskaavan maisemaselvitys 9.6.2010 30 (33) 

 
 

 

 
Kuvat: Alueella on runsaasti hyvin säilynyttä rakennuskantaa. 
 
 

3.3 Arvokkaat maisema-alueet 
 
Ympäristöministeriön Maisema-aluetyöryhmän mietinnön II (1992) mukaan 
alueella on kolme valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Numerointi 
viittaa liitekartan kohteisiin. Kohteiden arvo on kuitenkin saattanut vuosien 
saatossa vähetä hoidon puutteen vuoksi. Numerointi viittaa selvityskartalla 
olevaan kohdenumerointiin. 
 
Huiluvuori (ma1) 
Huiluvuoren muinaisjäännöskokoelma on Suomen merkittävin pronssikautisen 
kulttuurin muistomerkki. Tasaisella, kituliasta männikköä kasvavalla Huilivuo-
ren laella on 26 hautaröykkiötä. Paikalta aukeaa kaunis maisema ympäröiviin 
metsiin ja Saarijärvelle. 
 
Huiluvuori on lisäksi muinaisjäännöskohde. 
 
Hylkkarin laidunniitty (ma2) 
Hylkkarin merenrantaniittyä on käytetty lampaiden laitumena. Alueella on 
myös kalastustukikohta sekä puutavaran varastopaikka. Niittymaisema on 
monimuotoinen ja pienpiirteinen. Rannalta avautuu kaunis näkymä Unajan-
lahdelle. 
 
Pinokarin - Päivärannan niityt (ma3) 
Alueella on laaja tervaleppälehto, johon liittyy monipuolinen laidunniityistä, 
hakamaista ja rantaniityistä muodostuva alue. Lehdon keskellä on vanha ka-
lastajatila perinteisine rakennuksineen. Rantalaitumet, peltolaikut ja vanha 
asumus edustavat vanhan saaristolaiskulttuurin piirteitä. 

 
Kaavamerkintäsuositus: ma-1 -aluemerkintä 

 
Perinnemaisemat 
 
ELY-keskuksen tietokannan mukaan alueella sijaitsevat seuraavat valtakun-
nallisesti arvokkaat perinnemaisemat. Numerointi viittaa liitekartan kohdenu-
merointiin.  
 
P1 Reksaaren entinen haka 

 
Kaavamerkintäsuositus: ma-p1 -aluemerkintä 
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Alueella sijaitsevat seuraavat maakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat. 
Numerointi viittaa liitekartan kohdenumerointiin. 
 
P2 Omenapuumaa 
P3 Nurmesluoto 
P4 Orkonmäki 
P5 Rannanvuori 
P6 Sorkan Arvela 
P7 Rauman laidun majan kallioketo 
P8 Ellinkumanmäki 
P9 Nokan kedot 
 
Kaavamerkintäsuositus: ma-p2 -aluemerkintä 
 
 
Alueella on myös paikallisesti arvokkaita perinnemaisemia, joiden sijainti on 
merkitty selvityskartalle. 
 
Kaavamerkintäsuositus: ma-p3 -aluemerkintä 
 

 
Kuva: Arvokkaat perinnemaisemat. V=valtakunnallisesti arvokas, M=maakunnallisesti arvokas, 
P=paikallisesti arvokas. + edustava, keskimääräinen, - heikko. 
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Rauman kaupunki   

Strategisen yleiskaavan maisemaselvitys 9.6.2010 33 (33) 

 
 

 

LÄHTEET 
Kirjalliset lähteet 
 
Rauman kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2009, Esa Hertell, 
Satakunnan museo. 
 
Maisemanhoito (1992). Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. 
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. 
 
Arvokkaat maisema-alueet (1992). Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. 
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. 
 
Satakunnan maakuntakaava, Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön 
vaaliminen, Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt. Satakuntaliitto, Alueiden 
käytön toimiala, Sirkka Lehto, luonnos 28.5.2007 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö (2009 sekä 1993). Valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto, 
Ympäristöministeriö. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. 
 
http://www.rauma.fi/info/historiaa.htm 
 
Paikkatietoaineisto 
 
Tmi Lauri Putkonen 2005, Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt, inventointi. 
 
Varsinais-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Rauman 
kaupungin alueelta inventoidut perinnemaisemat 1.6.2010. 
 
Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA www.ymparisto.fi/oiva. 
 
Häyrynen, M & Lähteenmäki, M. 2009, Selkämeren rannikon matkailutiehanke 
 
Tmi Lauri Putkonen 2005, Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt, inventointi. 
 
Museoviraston muinaisjäännösrekisteri 27.4.2010. 
 
Satakunnan liitto, maakuntakaavan aluerajaukset 22.1.2010 ja 29.4.2010 
 
Karttalähteet 
Maaperäkartta 1:20 000. GTK. 
 
 
Valokuvat 
Eriksson Arkkitehdit Oy 
 
 
 

LIITTEET 
1. Luettelo alueen muinaisjäännöksistä 
2. Kulttuuriympäristöt 
3. Suurmaisema / maisemarakenne 
4. Maisema-arvot/kulttuurihistoria 
 
 


