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Kalliokatu - Satamakatu
Rakennettu ympäristö –selvitys kaavamuutoksen tueksi

Kuva Satamakadulta länteen. Kaavamuutosaluetta kuvassa etualalla oikealla.

SELVITYSRAPORTTI Rauman kaupunki, kaavoitusarkkitehti Hanna Elo 2016
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SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kalliohovin rakennettu ympäristö –selvitys ja raportointi toteutettiin osana alueen asemakaavan uusimistyötä.
Selvitys tarvittiin vireillä olevan asemakaavan muutoksen perusselvitykseksi. Raportin tarkoituksena on koota
yhteen ja analysoida olemassa olevaa tietoa Kalliohovin asemakaavan muutoksen vaikutusalueella.
Selvityksen ja raportoinnin teki arkkitehti Hanna Elo talvella 2015-16. Menetelminä käytettiin
kenttätutkimusta ja havainnointia, valokuvausta, karttatyöskentelyä ja kirjallisuuslähteitä. Selvitysalueen
arvokkaat kohteet ja niiden historia on kattavasti esitelty Rauman keskustaajaman
kulttuuriympäristöselvityksen osissa 1 ja 2 sekä teoksessa Rakennusperintö ja paikallisuus, joita onkin
käytetty pääasiallisina lähteinä raporttia laatiessa.

Lähteitä:
Rakennusperintö ja paikallisuus Ajallinen kerrostuma suunnittelun lähtökohtana Raumalla (TTKK 2000, toim.
Sirkka Köykkä)
Rauman keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys, Osa 1: Alueen yleinen kehityshistoria (Satakunnan
Museo, Pekka Piiparinen 2014)
Rauman keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys, Osa 2: Kulttuuriympäristöt (Satakunnan Museo, Pekka
Piiparinen 2014)
Pakki-tietokanta
Rauman kaupungin Webmap-tietokanta
Valokuvat: Hanna Elo 2015, 2016 ellei toisin mainittu kuvatekstissä.

SELVITYSALUE

Selvitysalue sijaitsee Rauman keskustan länsipuolella ja käsittää Satamakadun ja Kalliokadun varrella olevat
tontit s.5 esitetyn kartan mukaisesti.
Kaavamuutos, jota varten selvitys tehdään, koskee pienempää aluetta; Satamakadun, Kalliokadun ja
Alhokujan kolmion muotoisen korttelin alueelta rajattua osaa. Alue, jota tässä selvityksessä tarkastellaan, on
rajattu kaavamuutosaluetta suuremmaksi, sillä rakennetun ympäristön muutos kaavan alueella vaikuttaa
väistämättä laajemmalla kuin alueen rajojen sisäpuolella.
Alue on jaettu seitsemään pienempään osaan seuraavasti:

1 Satamakadun kerrostalot (paik. merk. kultymp.)
2 Rauman seminaari (valt.kun. mer. kultymp.)
3 Seminaarinkadun, Satamakadun, Kalliokadun ja Alhokujan rajaama alue
4 Kalliokadun itäpää
5 Merimuseo ja sen ympärillä oleva puisto (paik. merk. kultymp.)
6 Kalliokadun länsipää
7 Satamakadun, Kalliokadun ja Alhonkujan rajaama kolmio
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Selvitysalueen rajaus sinisellä sekä selvityksessä läpikäydyt osa-alueet numeroituna.
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ALUEEN HISTORIAA

Vaikka laajoja asemakaavoja on tehty Vanhan Rauman itäpuolelle jo 1800-luvulla, on Vanhan Rauman
ulkopuolinen osa ollut suurilta osin rakentamatonta vielä 1800-luvun loppupuolelle asti lukuun ottamatta
Tarvonsaaren koulua ja muutamia radan varrella olevia rakennuksia. Selvitysalueen korttelirakenne on
kuitenkin saanut hahmonsa jo vuoden 1896 kaavassa. Selvitysalue on sijainnut tuolloin selkeämmin rannan
tuntumassa kuin tänä päivänä.

Alueen kaava vuodelta 1896.

Ensimmäiset valmistuneet rakennukset, jotka edelleen ovat säilyneet, sijoittuvat selvitysalueen osaan 2,
(Rauman seminaari) sekä osaan 5, (vanha merikoulu). Osa 1800-1900-luvun taitteessa rakennetuista
rakennuksista, (esitetty aksonometriassa seuraavalla sivulla) on purettu myöhempien kerrostalojen tieltä. Ns.
Lokkitalo Satamakadun ja Seminaarikadun kulmassa on edelleen säilynyt, samoin sen länsipuolella,
Satamakadun varrella sijaitseva pieni omakotitalo.

Seminaarinmäki 1900-luvun alussa. Kuva Rakennusperintö ja paikallisuus (MV).
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Aksonometria tilanteesta vuonna 1940. Punaisella rajattu selvityksen alue.

Aksonometriassa esitetyn tilanteen jälkeen, 1950-luvulta eteenpäin, alue alkoi rakentua kohti länttä.
Toteutuneessa rakenteessa on nähtävissä vuoden 1896 kaavan hahmo.
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Ilmakuvassa selvitysalueen rakennettu ympäristö 2014, Rauman kaupunki.

ALUEEN YLEISKUVA TÄNÄ PÄIVÄNÄ

Lähiötyyliin rakennetut rakennukset selvitysalueella korostettu sinisellä. Kuva on muokattu ote kirjasta Rakennusperintö
ja paikallisuus.

Selvitysalueelle on tyypillistä lähiötyyliin rakennetut pienet kokonaisuudet, jotka on toteutettu ruutukaavan
suorakulmaisille tonteille. Aiotusta ruutukaavasta, jonka rakentamisperiaatteet poikkeavat tehokkaasta
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lähiörakentamisesta huomattavasti, ovat jäänteenä selvitysalueellekin rakentuneet, ja siellä säilyneet
muutama erillispientalo. Toisaalta alue on hyvin rikas tyyleiltään ja kerroksiltaan. Sillä on niin historiallisia
puistoja, kivirakennuksia, lamelli- ja pistemäisiä lähiörakennuksia, pientaloja kuin 1800-luvun lopun koulu- ja
seminaarirakennuksia. Puusto on pääosin vanhaa, ja käsittää myös jaloa istutettua puuta. Kallioisimmilla
alueilla on mäntyä, toisaalla taas villiintynyttä lehtipuuvaltaista metsikköä. Rakentamattomilla tonteilla on
villiintynyttä niittyä. Seuraavassa osiossa käydään läpi selvitysalueen eri osien nykytila rakennetun
ympäristön osalta.

Kaupungin kerroksellisuus koottuna yhteen karttaan, kirjasta Rakennusperintö ja paikallisuus. Punaisella kartalle rajattu
alue osoittaa selvitysalueen rajan.
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 OSA-ALUEET

1 Satamakadun kerrostalot

Satamakadun varrella on neljä seitsenkerroksista pistetaloa. Kolme itäisintä rakennettiin 1959 ja 1960.
Läntisin valmistui 1963. Pistelalojen julkisivut ovat rapatut ja katot viistettyjä. Ilvaninkadun ja Satamakadun
kulmauksessa on yksi 1950-luvulla valmistunut puolitoistakerroksinen rapattu pientalo. Korttelin kohteiden
suunnittelijoina ovat toimineet Keijo Valli, Onni Reunanen ja Helena Vainio.
Kortteli on arvioitu paikallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Lähiökortteli antaa kuvan lähiöympäristön
tavoitteista. rakennukset on sommiteltu tonteille rytmikkäästi ja katuun nähden hieman vinoon
Satamakadulta ja Kalliokadulta aukeavia näkymiä ajatellen. Kortteliin on myös rakennusvaiheessa jätetty
olemassa olevaa puustoa, eikä tontteja ole rajattu aidoin, mikä tekee korttelista yhtenäisen puistomaisen
alueen.

Pohjapiirroskset ja julkisivukuva 1950-luvun loppupuolelta.

Kuva © 2011 Blom
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Satamakadun varrella olevilla pistetaloilla on huomattava kaupunkikuvallinen merkitys. Kuva Pekka Piiparinen (2014).

Ilvaninkadun ja Satamakadun kulmauksessa oleva puo-litoistakerroksinen asuinrakennus. Kuva Pekka Piiparinen (2014).
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2 Rauman seminaari

Rauman seminaari on yksi 1800-luvun lopun ja vuosisadanvaihteen opettajaseminaareista, jotka ovat valtion
maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleisten rakennusten ylihallituksen suunnittelun tuloksia. Rakennusten
pohjakerros on tiiltä ja toinen kerros puuta. Alueella on säilynyt varsinainen seminaarirakennus, kirjastona
toimiva entinen johtajan asunto ja harjoituskoulu sekä tiiliset käsityöverstas ja paja.
Seminaarin rakennukset on sijoitettu sommitelmaksi mäen harjalle ja etelärinteessä on puutarha. Nämä
alueen vanhimmat rakennukset ovat tyyliltään kansallisromanttisia ja ovat osin saaneet vaikutteita keski-
Eurooppasta. Tiilisen työpajarakennuksen alun perin jyrkkä harjakatto on 1955 muutettu loivaksi. Muitakin
rakennuksia on muutettu jonkin verran 50-luvulla. Päärakennuksen 2000-luvulla valmistuneessa
restauroinnissa on sisätiloja osittain muutettu alkuperäisen kaltaisiksi.
Vanha harjoituskoulu on liitetty uudempaan 1953 rakennettuun harjoituskouluosaan lasisella siltarakenteella.
Molemmat ovat roiskerapattuja kivirakennuksia. Alueen luoteis-nurkassa, Karjalankadun varrella on lisäksi
arkkitehti Esko Mäkelän 1969 suunnittelema uusi työpajarakennus ja kaakkoisnurkassa, Satamakadun
varrella Matti S. Heinon 1966-67 suunnittelema ruokalarakennus. Vuonna1997 valmistunut, arkkitehtitoimisto
Laiho-Pulkkinen-Raunion suunnittelema Normaalikoulun uudisrakennus on tontin länsiosassa.
Seminaarialueeseen liittyy entinen Rauman tyttölyseo (Jussoila), joka on suunniteltu rakennushallituksen
rakennusosastolla 1953 Erkki Huttusen ollessa yliarkkitehti. 2000-luvun alussa rakennus on muutettu
vanhusten palvelutaloksi nimeltään Jussoila.
Alue muodostui jo G. Idströmin asemakaavassa vuodelta 1896.

Rakennusperintö ja paikallisuus-kirjan kuvitusta: Seminaarinmäen rakennusten ajoitus.
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Seminaarin alueen arvo on määritelty valtakunnalliseksi. Maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
kuuluu myös entinen Rauman tyttölyseon alue.
Alueen eri kerrokset ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä lukuun ottamatta uudistettua Teknika-taloa.
Alueen yhdeksi arvoksi onkin määritelty juuri rakennusten ajallinen kerroksellisuus ja se, miten uudet
rakennukset on pyritty sopeuttamaan vanhoihin. Rakennuksilla on paljon kulttuurihistoriallista arvoa, johtuen
Rauman jo pitkäaikaisesta opettajakoulutusperinteestä.

Seminaarin päärakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jac. Ahrenberg vuonna 1896. Sen tyyliin on tullut vaikutteita
suomalaisesta kansallisromantiikasta ja sekä Keski-Euroopasta. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

1990-luvulla valmistunutta Normaalikoulun rakennusta. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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3 Seminaarinkadun, Satamakadun, Kalliokadun ja Alhokujan rajaama alue

Osa-alue on selvitysalueen kokonaisuuksista epäyhtenäisin. Sillä on useita eri ikäisiä ja eri luonteisia
kerrostumia. Hallitsevimmat ovat keskustan suuntaan aluetta rajaavat 5 ja 6 kerroksiset kivirakennukset
Seminaarinkadun varrella. Alueen lounaisosassa on kaksi 40-luvulla rakennettua pientaloa, joista
Kalliokadun puoleinen on kokoontumisrakennus Kalliokamari, ja Alhonkujan puoleinen omakotitalo. Vanhin
rakennus sijaitsee alueen koillisosassa, vaatimaton puurakenteinen erillispientalo on rakennettu 20-luvulla ja
säilynyt paikallaan vuosikymmenien aikana viereisille tonteille nousseiden kerrostalojen välissä. Alhonkujan
ja Satamakadun kulmauksessa on 90-luvulla rakennettu 6- kerroksisten talojen kerrostalotontti.

Kalliokamari ja Alhonkadun puoleinen yhden perheen talo.
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Kalliokadun alkupäässä sijaitsee kaksi 1970-luvulla rakentunutta kerrostaloa, joita kunnostettiin syksyllä 2015 (vasen).
Satamakadun puolella, pientalon naapurina 90-luvulla rakennettu kerrostalotontti.
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Tyylikäs 1920-luvulla rakennettu yhden perheen talo on nykyään kerrostalojen parkkialueiden ympäröimä ja
kirpputorikäytössä.

Näkymä alueen sisältä, Satamakadun varren kerrostalon pihalta.

Selvitysalueen seminaarinkadun julkisivua. Oikealle etuviistoon Satamakatu.
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4 Kalliokadun itäpää

Lähinnä Merimuseoa sijaitseva 7-kerroksinen tummatiilinen rakennus on rakennettu 1972. Rakennus
niveltyy yksikerroksisena Kanavakadun suuntaan, ja toinen, viisikerroksinen lamelli sijaitsee saman tontin
eteläosassa. Kalliokadun varsi jatkuu keskustaan päin kahdella joutomaana olevalla tyhjällä tontilla, ja
lähinnä Seminaarinkatua sijaitsee kaksi 60-luvun taloa. Lamellit on sijoitettu lyhyt sivu Kalliokadulle,
jalkakäytävää rajaamaan. Katutila on leveä ja autot näkyvä elementti: molemmin puolin katua on
tienvarsipaikoitusta.

Kuva Kalliokadulta keskustan suuntaan. Keskellä oleva tontti on rakentumaton.
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5 Merimuseo ja sen ympärillä oleva puisto

Entisen merikoulun, nykyisen Merimuseon alue puistoineen on paikallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.
Itse rakennus on maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde ja yksi raumalaisen merenkulun
symboli kaupungin rakennetussa ympäristössä. Pitkälti luonnontilaisena säilynyt puisto on
kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävä. Puiston kaakkoisosa on heinikkoa, kun taas muussa osassa
on havupuita ja kallioita. Entinen merikoulu on hirsirakennus, jonka keskellä kohoaa tiilinen pyöreä torni.
Museorakennus on suojeltu asemakaavalla.
Osin luonnontilainen ja osin niittymäinen puisto on poikkeama Rauman urbaanin kantakaupungin sisällä.
Piiparisen mukaan puiston heinää kasvava osa on ollut alun perin pitkään peltoalueena.
Rauman Merikoulu valmistui 1800- ja 1900-lukujen taitteessa arkkitehti Otto F. Holmin suunnitelmien
mukaan. Tyyliltään kohde edustaa uusrenessanssia. Merikoulun muutettua uusiin tiloihin 1960-luvun lopulla,
toimi rakennus ensin nuorisotalona ja vuodesta 2004 lähtien Merimuseona.

Merimuseon sisäänkäynti Kalliokadun puolelta. Rakennuksen viereisellä tontilla sijaitsee 70- luvulla rakennettu 7-
kerroksinen kerrostalo.
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6 Kalliokadun länsipää

Merimuseon osin villiintyneen puistoalueen länsipuolella sijaitsevat 1965 ja -66 rakennetut lamellitalot, jotka
on sijoitettu tonteilleen Satamakadun ja Kalliokadun linjat huomioiden. Kuusikerroksiset rakennusmassat
sijoittuvat tehokkaasti tonteillensa niin, että vihreä tila jatkuu niiden väleihin muodostuvilla aukioilla.
Sommittelu antaa katutilaan melko ilmavan vaikutelman.

Lamellitalot kuvattu Kalliokadulta.



19

7 Satamakadun, Kalliokadun ja Alhonkujan rajaama kolmio

Kolmionmuotoisen alueen kärki muodostuu puistosta, ja jatkuu korttelin koko leveyden täyttävänä muusta
rakenteesta matalampana 1963 valmistuneena hotelli- ja ravintolarakennuksena. Kyseinen rakennus on
edelleen rajattu viheralueella sen länsipuolella. Alueen pohjoispuolella on lisäksi 1987 valmistunut kerrostalo,
ja Alhonkujaan rajoittuvalla sivulla parkkitilaa. Alueen puusto on iäkästä ja arvokasta.

Kuva Kalliokadulta keskustan suuntaan, hotelli Kalliohovi.
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Kuva Kalliokadulta puistikon läpi.

Kuva Kalliokadun ja Alhonkujan kulmauksesta. Villiintynyttä viheraluetta ja betoninen pysäköintirakennus.
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YHTEENVETO

Selvitysalue on ollut rakennettu suhteellisen vähän aikaa. Rakentuminen tapahtui alueen itäosasta länteen
päin Rauman keskustan laajetessa meren suuntaan 1800-1900 –lukujen taitteesta alkaen. 1900-luvun
alussa rakennettuna olivat Seminaarinkatuun rajoittuvat korttelit sekä merimuseo. 1950- ja 60-luvuilla
rakentuivat loput korttelit. Tämän jälkeen rakenteeseen on tehty lisäyksiä ja korjauksia kaikkina
vuosikymmeninä.

Kaavamuutoksen alainen alue sijaitsee keskellä rakennetta, josta voi lukea muutokset vuosikymmenten tyyli-
ihanteissa ja rakennustavoissa sekä rakennusten sijoittelussa. Vaikuttaa siltä, että kulloinenkin
lisärakentaminen on tehty suurelta osin piittaamatta olemassa olevasta, vaikkakin joitain sulauttamiseen
pyrkiviä piirteitä on havaittavissa, kuten tiilen tai rappauksen käyttö julkisivuissa lähes poikkeuksetta.

Alueen rakennuskanta on ensisilmäyksellä varsin sekalaista. Eri ikäisten kerrostalojen lomaan on jäänyt
muutama omakotitalo. Toisaalta on vielä paljon avointa tilaa, kuten rakentumaton tontti ja seminaarin kenttä
sekä parkkialueet.

Sinänsä lisärakentaminen soveltuu kerrokselliseen ympäristöön hyvin, mutta uudisrakennus alueen
keskeisellä paikalla on haastava tehtävä. Sirkka Köykkä on kirjoittanut (toimittamassaan Rakennusperintö ja
paikallisuus) kaavamuutoksen alla olevasta alueesta seuraavasti: ”Alueella on useita eriluonteisia
kerrostumia, joiden välisten jännitteiden kanavoinnin kannalta on tärkeä löytää alueen uusi identiteetti.”
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät rakennusryhmät on huomioitava uuden
suunnittelussa. Materiaalivalinnat tulisi tehdä olemassa olevaa ympäristöä kunnioittaen, samoin
rakennuksen massoittelu ja sijoittelu tontilla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä aiotun tontin lähinaapureina
sijaitseviin rakennuksiin ja niiden näkymien sekä valo-olosuhteiden säilymiseen.

Kuva Seminaarinkadun liikenneympyrästä Kalliokadulle.


