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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Rauman kaupungin edustalla sijaitsevan Kuus-
kajaskarin linnakesaaren maiseman peruspiirteet sekä kartoittaa saaren matkailun mah-
dollisuuksia ja rajoituksia. Tutkimuksen tilaajana toimii Rauman kaupungin ympäristö-
virasto ja työ palvelee osaltaan saaren tulevaisuuden kehittämisvisioita. Tutkimuksessa 
tarkastellaan saaren maiseman rakennetta, historiaa ja nykytilaa sekä matkailun kehit-
tämismahdollisuuksia. Lähtökohtana ovat saaren fyysinen maisema ja sen vaikutukset 
saaren nykytilaan. Maisemaselvityksessä käyn laaja-alaisesti läpi saaren maiseman pe-
ruspiirteet ja historiallisen kehityksen. 
 
Työ perustuu ensisijaisesti vanhoihin kartta-aineistoihin Kuuskajaskarista. Lisäksi oleel-
lisena lähdeaineistona ovat olleet Selkämerestä ja Rauman saaristosta tehdyt selvitykset, 
tutkimuskirjallisuus, omat maastohavainnot, uusi kartta-aineisto sekä tutkimushaastatte-
lut. Tutkimuksessa paikallistetaan Kuuskajaskarin fyysinen maisema kartta-aineiston 
avulla, jota täydentää subjektiivinen maiseman havainnoiminen, selvitykset ja tutki-
muskirjallisuus. Saaren maisemarakenteen ja historian pohjalta pohditaan tutkimusalu-
een maisemakuvaa ja maisematilaa. Kuuskajaskarin maiseman visuaalisiin ominaisuuk-
siin ovat vahvasti vaikuttaneet saarta 60 vuotta käyttäneet puolustusvoimat. Tutkimuk-
sessa Kuuskajaskarin saari jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat maiseman yleis-
piirteiltään toisistaan poikkeavia. Lisäksi selvitetään Kuuskajaskarin osa-alueiden mai-
seman arvoja ja vaurioita. Kuuskajaskarin maisemassa arvokasta on puolustusvoimien 
jättämä kerroksellisuus, josta kertovat yhä näkyvissä olevat taisteluhaudat, tykit ja am-
pumaradat. Sekä Kuuskajaskarin maisemakuvasta että maiseman osa-alueista on koottu 
teemakartta helpottamaan Kuuskajaskarin maiseman havainnointia. 
 
Koska Kuuskajaskarin linnake on nykyään matkailun käytössä, vaikuttaa se oleellisesti 
sen nykyiseen maisematilaan, eikä sitä voitu näin ollen tutkimuksessa ohittaa. Kuuska-
jaskarin maisemaselvitys luo pohjan matkailun kehittämisen SWOT-analyysille, jossa 
tarkastellaan Kuuskajaskarin matkailun kehittämisen vahvuuksia, heikkouksia, mahdol-
lisuuksia ja uhkia. Tutkimuksessa havaittiin, että Kuuskajaskarilta löytyy enemmän 
mahdollisuuksia ja vahvuuksia kuin heikkouksia ja uhkia. Kuuskajaskarilla on osana 
Rauman saaristoa hyvät mahdollisuudet kehittyä houkuttelevaksi kulttuurimatkailukoh-
teeksi. Kehittyminen vaatii kuitenkin yhteistyötä eri tahojen kanssa ja pitkäjänteisyyttä. 
Mielenkiintoisen lisän kehittämiseen tuo Selkämeren kansallispuisto-hanke, joka osal-
taan tulisi lisäämään luonnon kannalta järkevää matkailua Selkämeren alueella. Yksin-
kertaisimmillaan Kuuskajaskari voi olla elämysmatkakohde ilman suurempia tuotettuja 
palveluita.  
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1. Johdanto 

 

Kulkea ei sinun pitkälti huoli,  

vain satamasta virstaa viisi ja puoli,  

etsit etelä- ja pohjoisväylien sauman,  

niin helposti löydät tään linnakkeen Rauman. 1  

 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Rauman edustalla sijaitsevan Kuuskajaskarin 

linnakesaaren maisemaselvitys ja sen matkailun kehittäminen. Olen lähtökohtaisesti 

pyrkinyt hyödyntämään tutkimuksessani raumalaisuuttani ja mielenkiintoani Rauman 

saaristoa kohtaan. Kuuskajaskaria ei ole aiemmin juuri tutkittu, mikä on tehnyt tutki-

muksestani varsin kiehtovan ja haasteellisen. Käyn tutkimuksessani laaja-alaisesti läpi 

Kuuskajaskarin maisemarakenteen peruspiirteet osana Rauman saaristoa, eli maa- ja 

kallioperän, ilmasto-, vesistöolot sekä kasvillisuuden ja historiallisen kehityksen. Tut-

kimukseni käsittelee maisemaa rakenteellisena, yhtenäisenä geomorfologian, ekologian 

ja kulttuurihistorian muodostamana kokonaisuutena. Kartoitan maisemarakenteen pe-

ruspiirteet, joka toimii pohjana saaren nykymaisemalle yhdessä kulttuurisysteemien 

kanssa. Saaren historia on mielenkiintoinen ja poikkeaa muista Rauman saariston saaris-

ta, sillä se on ollut puolustusvoimien omistuksessa vuosina 1939–1999, ja se onkin ollut 

suurin saaren maisemaa muokannut tekijä. Saarella on edelleen nähtävissä osin kasvilli-

suuden peittämät maankäytön jäljet, kuten taisteluhaudat, ampumaradat ja tykit. 

 

Kuuskajaskarin avointen, puoliavointen ja suljettujen maisematilojen tarkastelun avulla 

pyrin hahmottamaan saaren maiseman rakennetta ja saamaan siitä kokonaiskuvan. 

Kuuskajaskarin luonnonpiirteiden ja kulttuuritekijöiden tutkimisen pohjalta pyrin erot-

tamaan Kuuskajaskarilta eri osa-alueita ja tulkitsemaan maiseman arvoja. Maiseman 

arvottamista pidetään usein hankalana asiana. Tapio Heikkilä onkin osuvasti kirjoittanut 

teoksessaan Suomalainen kulttuurimaisema, että eri alueiden maiseman vertailuja vai-

keuttaa se, että maiseman visuaaliset ominaisuudet kytkeytyvät hyvin vaihtelevin tavoin 

luonnon- ja kulttuuripiirteisiin, ja että niiden arvottaminen riippuu ratkaisevasti mai-

seman tarkastelijasta itsestään. 2 Tämän tutkimuksen maisemankuva ja sen arvot muo-

dostuvat omien havaintojeni ja näkemysteni pohjalta, jolloin ne olisivat voineet olla 

erilaisia, jos tutkimuksen olisi tehnyt joku muu. 
                                                 
1 Risto Sipposen muistelmat 2004. Teksti on kronikasta, joka on esitetty Kuuskajaskarin linnakkeen pik-
kujouluissa vuonna 1956.  
2 Heikkilä 2001a, 55. 
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Koska Kuuskajaskari toimii nykyään matkailusaarena, liittyy se oleellisesti saaren ny-

kymaisemaan, eikä sitä mielestäni voinut tutkimuksessani ohittaa. Tämän vuoksi tutki-

mukseni lopuksi tarkastelen vielä Kuuskajaskarin matkailun kehittämisen vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia osana Rauman saaristoa ja laajempaa luonnon-

suojelualueiden verkostoa. Kuuskajaskarin linnakesaaren matkailullinen kehittäminen 

tarjoaa Rauman matkailulle niin imagollisen kuin toiminnallisenkin lisäarvon. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on tarjota uusia suuntaviivoja Kuuskajaskarin maiseman ja 

matkailun kehittämiseen ja tulevaisuuden käyttöön. 

 

1.1. Tutkimuskysymys ja -aineisto 

 

Tutkimukseni maisemaselvitysosiossa esiin nousevat kysymykset siitä, millainen on 

Kuuskajaskarin maisemanrakenne ja millaiset vaikutukset sillä on koko saaren nykyi-

seen maisematilaan ja -kuvaan. Samoin mielenkiintoisena kysymyksenä esiin nousee se, 

millainen on Kuuskajaskarin maisemahistoria eli miten maankäyttö saarella on muuttu-

nut ja mitkä ovat olleet keskeisiä muutosvaiheita. 

 

Maisemahistoriallisen tarkastelun pohjalta tutkin Kuuskajaskarin arvokkaita ja säilytet-

täviä elementtejä. Tässä osioissa esiin nousevat kysymykset siitä, miten Kuuskajaskarin 

saari on jakautunut osa-alueisiin ja miksi. Samoin pohdin sitä, mitkä ovat osa-alueiden 

leimaa-antavia elementtejä, arvoja ja heikkouksia. Tutkimukseni viimeisessä osiossa 

tarkastelen Kuuskajaskaria matkailullisesta näkökulmasta, jossa pyrin vastaamaan ky-

symyksiin siitä, miten saaristomatkailua voitaisiin kehittää Rauman saaristossa ja mitkä 

ovat Kuuskajaskarin matkailun kehittämisen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja 

uhat? 

 

Kuuskajaskari voidaan nähdä haasteellisena tutkimuskohteena, sillä sen maisemasta 

eikä myöskään historiasta ole tallennettu mitään systemaattista eikä aluetta ole tutkittu 

perusteellisesti. 3 Painotan tutkimuksessani historiallista näkökulmaa nykymaiseman 

tarkastelussa. Saaren maisemahistoriaa tutkiessani ja maisemaselvitystä tehdessäni teh-

tävänäni oli koota käytännössä kaikki aiheeseen liittyvät tiedot ja aineistot ja laatia nii-

                                                 
3 Tätä aiemmin olen kootusti kirjoittanut Kuuskajaskarin maisemahistoriasta artikkelissani Linnakkeesta 
matkailusaareksi. Teoksessa: Tuntematon saaristo. Selkämeren saariston eletty maisema. Häyrynen et al. 
(Toim.) Otava Keuruu 2006. Artikkeli pohjautui Turun yliopistolle tekemääni proseminaarityöhön Lin-
nakkeesta matkailusaareksi. Kuuskajaskarin linnakesaaren maisemanmuutos 1900–2005. 
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den avulla kuva saaren historiasta sekä maisemasta. Ajallisesti tämä tutkimus käsittelee 

vuosien 1900–2008 välistä aikaa, mutta lähtökohdat ovat nykyhetkessä. 

 

Tutkimukseni primääriaineistona ovat vanhat kartta-aineistot Kuuskajaskarista eri vuo-

silta. Vanhin tutkimuksessa käytetty kartta ajoittuu vuoteen 1855, joka on Kalmbergin 

kartta. Muina vanhoina karttalähteinä ovat olleet venäläinen topografikartta vuodelta 

1903 ja Rauman alueen taloudellinen kartta vuodelta 1923. Lisäksi olen käyttänyt läh-

teenä Kuuskajaskarin rakennuskarttaa vuodelta 1945, vuoden 1958 kantakarttaa, perus-

karttaa vuodelta 1962 sekä vuoden 1974 kantakarttaa. Olen verrannut eri aikojen kartto-

ja toisiinsa ja selvittänyt sitä kautta saaren maiseman muutosta. Koska Kuuskajaskari on 

ollut käyttämättömänä 1900-luvun alkuun saakka, keskityn maisemahistoriallisessa tar-

kastelussani 1900-lukuun, erityisesti vuosiin 1939–1999. 1900-luvun historiallisten 

karttojen pohjalta muodostin yleiskuvan asutuksen, tiestön ja erityiskohteiden sijoittu-

misesta saaren maisemarakenteeseen. 

 

Kartta 1. Kalmbergin kartta Rauman edustan saarista ja luodoista vuodelta 1855. Kuuskajaskari 
[Kuskaiskari] on kehystetty karttaan punaisella. Kalmbergin kartta 1855. Helsingin yliopiston  
kirjasto. Lehti P.IV.11. Yksityiskohta. 
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Vanhojen karttalähteiden lisäksi olen käyttänyt tausta-aineistona uudempia karttoja, 

ilmakuvia ja erinäisiä julkaisuja Rauman edustan alueesta. Tärkein uudempi kartta-

aineisto on ollut saaren perus- ja maastokartat, jotka antavat yksityiskohtaisen kuvan 

luonnon- ja kulttuurimaantieteellisten ilmiöiden sijainnista. Maastokarttaa olen käyttä-

nyt myös maastokäynneissäni pohjakarttana. Peruskartat toimivat pohjana maastokar-

toille. Maastokartat eivät kuitenkaan kerro miksi eri tekijät ovat sijoittuneet tietyllä ta-

valla. Tämän vuoksi maastokarttojen lisäksi olen käyttänyt myös Rauman alueen ja 

Kuuskajaskarin kallio- ja maaperäkarttoja. Maaperäkartta antaa tarkan tiedon maalajien 

jakautumisesta tietyllä alueella ja sillä on ollut suuri rooli geomorfologian, pohja-

vesiolojen ja kasvukyvyn arvioinnissa. Kallioperäkartta taas auttoi selvittämään maise-

marakenteen perusrunkoa. Kallioperäkartasta voidaan havaita eri kivilajien jakautumi-

nen ja niiden vaikutus maaston muotoihin, suuntautuneisuuteen sekä kivilajien kemial-

listen ominaisuuksien vaikutusta maan viljavuuteen. 4 Näiden karttojen avulla olen saa-

nut kokonaiskuvan maalajien jakautumisesta ja maankäytön, kuten tiestön, asutuksen, 

viljelyn, tykkien, taisteluhautojen ja ampumaratojen sijoittumisesta eri maalajeille. 

 

Saaren yleispiirteistä reaaliaikaisen kuvan antavat vuoden 2007 ilmakuva ja viistoilma-

kuva sekä ortokuva. Ortokuvasta eli oikaistusta ilmakuvasta on poistettu maaston kor-

keuseroista ja keskusprojektiosta johtuvat geometriset vääristymät ja sitä voidaan kutsua 

tulkitsemattomaksi valokuvaksi maastosta. Lisäksi olen käyttänyt lähdeaineistona 

Kuuskajaskarin ranta-asemakaavaa, Rauman yleiskaavaa vuodelta 2003 sekä vuoden 

1999 Satakunnan maakuntakaavaa. Satakunnan maakuntakaavaa ollaan uudistamassa, ja 

olen lisäksi käyttänyt myös valmisteluvaiheessa tehtyjä raportteja sekä kaavoja. Tutki-

musaineiston pohjalta olen valmistanut erilaisia teemakarttoja, joiden avulla voidaan 

nähdä Kuuskajaskarin maiseman yksityiskohtia.  

 

Yleiset ilmastotiedot, kuten vuotuisen sateen jakautumisen, keskilämpötilan sekä tuuli-

jakauman ja -voimakkuuden, sain ilmatieteenlaitokselta sekä julkaisusta Ympäristön tila 

Satakunnassa. Kuuskajaskarilla toimi vuosina 1955–1999 säähavaintoasema, joka suo-

ritti tuuli-, näkyvyys-, pilvi- ja lämpötilamittauksia ilmatieteenlaitoksen käyttöön valta-

kunnallista sääpalvelua varten. Saarelle tehtiin Rauman ympäristöviraston toimesta 

vuonna 2003 kasvillisuusinventointi, jonka pohjalta on laadittu kasvillisuuskartta, kas-

villisuuden kuvaukset, kasvilajiluettelo sekä kartta saaren arvokkaimmista luontotyy-

peistä.  

                                                 
4 Rautamäki 1990, 15. 
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Maisemaselvitystyö edellyttää aina myös maastotutkimusta, ja tämän tutkimuksen 

maastokäynnit ajoittuivat kevääseen ja syksyyn 2006 sekä kesään ja syksyyn 2007. 

Maastokäyntejä oli kahdeksan, keskimäärin 6 tuntia kerrallaan, jolloin maastovaihee-

seen kului aikaa noin 48 tuntia. Maastotutkimuksessa olen täydentänyt karttatietoja 

muun muassa kasvillisuuden, vesisuhteiden, arvokkaiden biotooppinen ja alueiden sekä 

rakennetun maiseman osalta. Maastokäynneillä kuvasin saarta mahdollisimman tarkasti 

sekä kirjasin karttaan tärkeimpiä havaintoja sekä tein kirjallisia muistiinpanoja ja piir-

roksia.  Maastohavainnot tein jalkaisin ja veneen kyydistä.  

 

Muuta tutkimuksessani käyttämääni tausta-aineistoa ovat yksityisten henkilöiden vanhat 

valokuvat sekä viranomaisten, matkailuyrittäjien ja yksityisten henkilöiden suulliset 

tiedonannot, Rauman kaupungin asiakirjat Kuuskajaskarista, Laura Puolamäen tekemät 

haastattelut vuodelta 2005 sekä tutkimuskirjallisuus. Rauman saariston historiasta löysin 

tietoa Minna Heljalan pro gradu -tutkielmasta Saaristolaiselämää ja Aina Lähteenmäen 

teoksista Rauman kaupungin historia I-IV. Syksyllä 2007 julkaistiin Johanna Pakolan 

Suljetut saaret -teos, josta olen saanut tietoa Saaristomeren ja Selkämeren linnakkeiden 

sijoittumisesta, historiasta ja nykykäytöstä. Maisema-analyysin tarkastelussa keskeisim-

pänä lähdeaineistona ovat Maija Rautamäen tekemät maisemaselvitykset sekä Jorma 

Panun teos maisemarakenteen ja taajamarakenteen yhteensovittaminen. Maija Rauta-

mäki edustaa maisema-arkkitehtuuria, jossa maisemaa ei useinkaan nähdä subjektiivi-

sesta näkökulmasta. Tällöin usein ongelmana on, että maisemaa pelkistetään liikaa. 

 

Matkailuosiossa olen käyttänyt lähteenäni erinäisiä matkailualan julkaisuja, artikkeleita 

ja selvityksiä. Esimerkkeinä mainittakoon Suomen matkailun kehitys Oy:n julkaisu 

Kuuskajaskarin linnakesaaren ja Kylmäpihlajan majakkasaaren käyttö- ja liiketoimin-

tasuunnitelma, Satavene –hankkeen julkaisema Rauman merimatkailun kehittämisvisio 

vuosille 2007–2011 sekä Satakuntaliiton matkailustrategiat. Luin lisäksi aiheeseen liit-

tyviä tekstejä ja lehtiartikkeleita, sillä kaikki Kuuskajaskarista kirjoitettu ja julkaistu 

aineisto rakentaa osaltaan kuvaa saaren maisemasta. Lukemani lehtiartikkelit ja uutiset 

olivat satakuntalaisista paikallislehdistä vuosilta 2001–2007. Nämä vuodet olen valinnut 

siksi, että kirjoituksia löytyi varsin runsaasti saaren uuden käyttötarkoituksen vuoksi. 

Lehdet olivat Rauman seudulla päivittäin ilmestyvä sanomalehti Länsi-Suomi, Porin 

alueella niin ikään päivittäin ilmestyvä sanomalehti Satakunnan Kansa sekä raumalai-

nen ilmaisjakelulehti Uusi-Rauma. Sanomalehtiartikkelien keräys ja analysointi ei ole 
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ollut systemaattista, mutta kirjoittelun ja keskustelun seuraaminen paikallisten lehtien 

näkökulmasta on ollut tutkimukseni kannalta hedelmällistä ja mielenkiintoista. 

 

1.2. Tutkimustausta ja tutkimuksen kulku 

 

Tämän tutkimuksen juuret ovat vuodessa 2004, jolloin Turun yliopiston Kulttuurituo-

tannon ja maisemantutkimuksen laitoksella lähti käyntiin projekti Selkämeren saaristo-

maisemasta. Tuolloin kiinnostuin saaristotutkimuksesta ja raumalaisena etenkin Kylmä-

pihlajan, Reksaaren ja Kuuskajaskarin matkailukohteista. Tästä seurasivat kandidaatin 

tutkielmani Turun yliopistolle Kuuskajaskarin maisemahistoriasta vuonna 2005, sekä 

vuonna 2006 artikkelini Tuntematon saaristo. Selkämeren saariston eletty maisema -

kirjaan 5. Julkaisuprojektin innoittamana lähdin tutkimaan Kuuskajaskaria tulevaisuu-

den näkökulmasta Rauman kaupungin ympäristöviraston toimeksiannosta. Rauman me-

rimatkailun kehittäminen on nyt tapetilla muun muassa kaavaillun kansallispuiston 

vuoksi ja tutkimukseni valmistuukin erityisen hyvään saumaan ajatellen tulevaa meri-

matkailun kehittämistä koko Satakunnassa.  

 

Olen jakanut tutkimukseni johdantoon ja neljään käsittelylukuun. Tutkimus päättyy kä-

sittelylukuun, jossa vedän yhteen tutkimukseni keskeiset tulokset. Ensimmäinen käsitte-

lyluku on taustoittava, ja siinä tarkastelen tutkimuskohdetta tutkimusaineiston konteks-

tista. Luvussa kolme Kuuskajaskarin maisemaselvitys, joka on tutkimukseni toinen kä-

sittelyluku, analysoin saaren maisemaa ja tutkin Kuuskajaskarin saaren maisemahistori-

aa kartta-, kuva- ja kirjallisen aineiston sekä haastattelujen pohjalta. Tarkoituksenani on 

hahmottaa ja inventoida Kuuskajaskarin maisemarakenne ja -tyypit. Tarkastelen Kuus-

kajaskarin maiseman fyysisiä ominaisuuksia neljässä vaiheessa. Ensin paikannettuani 

Kuuskajaskarin maantieteellisesti kartalle ja selvitettyäni sen ominaisuuksien yleiset 

piirteet ja taustat, teen saaren maisemarakenteesta analyysin, jossa pyrin selvittämään 

maiseman fyysisen perusrakenteen eli korkokuvan, vesistösuhteen, kasvillisuuden ja 

kulttuuriset ominaisuudet. Toiseksi selvitän saaren maisemahistoriaa haastattelujen, 

valokuvien ja kartta-aineiston avulla. Kolmanneksi jaan saaren kolmeen maisematilaan 

eli avoimeen, puoliavoimeen ja suljettuun tilaan. Maiseman näkyvää osaa, maisemaku-

vaa, tarkoitetaan yleensä silloin, kun ihminen puhuu maisemasta. Maisemakuvaa hah-

motetaan usein näköhavaintojen kautta. Tässä tutkimuksessa olen jaotellut Kuuskajas-

karin maisemakuvan näkymiin, maamerkkeihin, solmukohtiin, väyliin, polkuihin ja 

                                                 
5 Häyrynen et. al. 2006. Passim. 
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reuna-alueisiin. Kolmannen käsittelyluvun lopuksi olen näiden tietojen pohjalta koonnut 

Kuuskajaskarista maisemakuva-teemakartan. Keskeistä on, että kaikissa osioissa ana-

lysoin ja tulkitsen Kuuskajaskarin maisemaa, jotta tutkimus ei pelkisty vain havaintojen 

empiiriseksi kuvailuksi ja jäsentelyksi. 6 

 

Neljännessä käsittelyluvussa, Kuuskajaskarin osa-aluejako ja arvottaminen, jaan ensin 

saaren kolmeen osa-alueeseen ja käyn läpi niiden maiseman yleispiirteet. Tämän jälkeen 

arvotan saaresta arvokkaat ja leimaa-antavat alueet. Esitän saarelta luonnonmaisemalli-

sesti, kulttuurihistoriallisesti ja puolustusympäristöllisesti omasta mielestäni arvokkaita 

luonnealueita ja -asioita. Lisäksi tarkastelen osa-alueiden maiseman häiriöitä ja vaurioi-

ta. Käsittelyluvun lopussa on tekemäni teemakartta ja kaavio, joissa kokoan yhteen saa-

ren maiseman ongelmakohteita ja arvokkaita alueita. 

 

Viidennessä käsittelyluvussa, Kuuskajaskarin matkailun kehittämisen vahvuudet, heik-

koudet, mahdollisuudet ja uhat, taustoitan aluksi Raumanmeren luonnon- ja kulttuuripe-

rintöä sekä Rauman matkailullista tilaa merikaupunkina. Lisäksi tutkin Kuuskajaskarin 

matkailun kehittämismahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Tässä luvussa käytän 

tutkimusmenetelmänä SWOT-analyysiä (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), joka on 1970-luvulla kehitetty nelikenttämenetelmä. Sitä käytetään muun mu-

assa ongelmien tunnistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Analyysissä kirjataan ylös 

kohteena olevan tekijän tai asian vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, jotka 

voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. 7 Päätän tutkimukseni käsittelylukuun, jossa vedän 

yhteen tutkimukseni keskeiset tulokset ja niiden vuorovaikutussuhteet. 

 

1.3. Keskeiset käsitteet maisema ja matkailu sekä tutkimusmenetelmä  

 

Maisema: 

1. jokin maanpinnan osa katsojalle näkyvänä kokonaisuutena; joskus: näköala, 

(luonnon)näkymä. Kaunis, ruma, jylhä, aukea, vaihteleva, yksitoikkoinen mai-

sema. … Ikkunasta näkyy tyypillinen suomalainen maisema järvineen, mäki-

neen, peltoineen, puineen… Erik. maantieteessä ihmisestä jonkin matkan pääs-

sä oleva, vain näkemällä havaittava ympäristö; vrt. lähiö.  

2. maisemaa esittävä kuva (maalaus, valokuva tms.) 

                                                 
6 Omat havaintoni vaikuttavat tämän tutkimuksen maisemakuvaan. Maisemakuva olisi voinut olla erilai-
nen, jos sen olisi tehnyt joku muu. 
7 Lindroos et al. 2004, passim. 
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3. maat, seudut, tienoot. On parasta lähteä turvallisimmille maisemille. Ette taida 

olla kotoisin näiltä maisemilta. 

Näin Nykysuomen sanakirja määrittää sanan maisema. 8 Maisemalla on kuitenkin useita 

erilaisia merkityksiä ja määritelmiä. Yleensä puhuttaessa maisemasta, erotetaan se 

luonnonmaisemaan ja kulttuurimaisemaan. Kulttuurimaisemalla tarkoitan tässä tutki-

muksessa sellaista maisemaa, jossa on nähtävissä ihmisen toiminnan jäljet. Luonnon-

maisemilla taas tarkoitan alueita, joiden kehitykseen ovat vaikuttaneet pääasiassa vain 

luonnon prosessit. Mitään selvää rajaa ei luonnon- ja kulttuurimaiseman välille voi kui-

tenkaan tehdä.  

 

Perinteinen, objektiivinen ja realismiläheinen tapa lähestyä maisemaa on käsitteellistää 

se maantieteelliseksi alueeksi, jossa pyritään erottamaan tietty maisematyyppi ja -

rakenne ympäröivistä muista alueista. Realistinen maisemakäsitys perustuu ajatukseen, 

että on olemassa ulkoinen todellisuus, joka toimii pysyvien luonnonlakien mukaan. Täl-

löin maisema on olemassa erillään ihmisten sitä koskevista käsityksistä ja uskomuksista. 

Erilaiset lähestymistavat ohjaavat maisemantutkimuksen tutkimusmenetelmien valinto-

ja. Keskeinen ero lähestymistavoilla on suhde tiedon olemukseen, eli onko havaittava 

todellisuus sama kuin olemassa oleva todellisuus ja onko siitä saatava tieto subjektiivis-

ta vai objektiivista. Realistisessa lähestymistavassa tarkastellaan maisemaa objektiivi-

sesta näkökulmasta, jossa maisema on yksiselitteinen, totuudellinen ja kiistaton fakta 

ilman ihmisen suhtautumista. Objektiivisella maisemalla on olemassa objektiivinen 

olomuoto, jolloin maisemaa voidaan siis tieteellisesti tutkia. Iso osa matkailua ja mai-

semaa käsittelevistä tutkimuksista on tehty juuri tästä näkökulmasta. Objektiivisessa 

maisemassa keskeisiä ovat maiseman konkreettiset, käsinkosketeltavat muodot eli ob-

jektivoitu luonnon todellisuus. 9 

 

Saksassa jo 1910-luvulla syntyneessä Landschaft-maantieteessä maisemalla tarkoitettiin 

kartalta rajattavissa olevaa määrättyä yhtenäistä aluekokonaisuutta, joka ominaisuuk-

siltaan poikkesi sitä ympäröivistä alueista.10 Suomessa Johannes Gabriel Granö oli yksi 

merkittävimmistä suomalaisen maisemamaantieteen kehittäjistä. Granö kehitti jo 1930-

luvulla Suomen maisemamaantieteellisen aluejaon, jossa hän jakoi Suomen 65 maise-

maseutuun ja 16 maisemalliseen maakuntaan. Tämä aluejako perustuu vakiintuneiden 

muodostomerkkien eli maankamaran, veden, kasvillisuuden sekä tekoaineksien karto-

                                                 
8 Nykysuomen sanakirja 1966, 368. 
9 Karjalainen 1996, 9–10. 
10 Raivo 1999b, 2. 
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grafisiin analyyseihin. Näiden avulla voidaan määrittää maiseman alueellinen muoto ja 

sisältö Granön luomaa maisemakaavaa käyttäen. Granön maisematieteen lähtökohtana 

on aistittava ympäristö, josta voidaan erottaa kaksi osiota: lähiö ja kaukoympäristö eli 

maisema. Granön mukaan maisema on aistein havaittava noin 200 metrin etäisyydeltä 

horisonttiin asti ulottuva kokonaisuus. Granön Puhtaassa maantieteessä maisema näh-

dään objektiivisena luonnontodellisuutena. 11 

 

Maankamara: Veden muodot: 
I. Ylhiömaa, yli 200 m 1. Ulappa 
II. Vuorimaa, 50-200 m 2. Virrat 
III. Mäkimaa, 20-50 m 3. Järvet 
IV. Kankaremaa, 10-20 m 4. Reitit 
V. Lakeus, 5-10 m 5. Rannikko ja saaristovedet 
VI. Tasanko, alle 5 m 6. Veden muotoja hyvin vähän 
Peitteistö: Tekomuodot:  
A. Metsämaa a. Asumusjonot 
B. Pensastomaa b. Asumusrykelmät 
C. Korpimaa c. Yksittäisasumukset ja pienkylät 
D. Räme ja nevamaa d. Yksinomaan laitteita (teitä) 
E. Ruohostomaa e. Tekomuotoja hyvin vähän 
F. Kalliokasvillisuus  

 

Kaavio 1. Granön luokittelemat muodostomerkit ja maisemakaava. Muodostomerkkien perus-
teella laaditaan maisemakaava, kuten esim. IV5FAc = Kankaremaa, jota luonnehtivat ympäröi-
vät vedet ja maapeitettä kalliokasvillisuus ja metsät, vallitsevana tekoaineksen tyyppinä ovat 
yksittäiset asumukset ja pienkylät. (Satakunnan edustan rannikko, Kuuskajaskari) Lähde: Raivo 
1999, 4 & Granö 1997, 49–107 mukaellen. 
 

Maisema-arkkitehtoninen koulukunta jatkoi J.G. Granön jalanjäljillä. Objektiivinen ja 

realismilähtöinen maisemakäsitys syntyi Suomessa 1970-luvulla, kun maisema-käsitettä 

alettiin määritellä maisematekijöiden kokonaisuudeksi, aistinympäristöksi ja alueeksi. 

Tuolloin Helsingin teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston maisemalaboratorion 

tutkimusohjelma määritti maiseman aluesidonnaiseksi geomorfologisen, ekologisen 

sekä kulttuurihistoriallisen kehityksen tuloksena syntyneeksi fyysiseksi kokonaisuudeksi. 
12 1980-luvulle tultaessa maisema-käsitteistö ja tutkimusmenetelmät tarkentuivat edel-

leen. Muun muassa Maija Rautamäki kuuluu maisema-arkkitehtoniseen koulukuntaan. 

Rautamäen mukaan maisemassa on aina kolme tekijää; fyysinen rakenne, ihminen, joka 

luo, elää ja kokee maiseman ja niiden välissä ihmisen näkemys maisemasta, jonka do-

kumentteja ja tutkimusaineistoa ovat muun muassa omat havainnot, taideteokset, valo-

                                                 
11 Granö 1930, 49 ja 107 & Kuvio 1. 
12 Rautamäki-Paunila 1982, 8 & Rautamäki 1990, 12. 
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kuvat ja kartat. 13 Maisema-arkkitehtoninen maisemakäsitys on kovin rajallinen, eikä 

ota huomioon maisemaan liittyviä merkityksiä, kokemuksia tai mielikuvia. 

 

Humanistinen maantiede ja maisemantutkimus syntyivät Suomessa vasta 1970–1980-

luvulla, jolloin muun muassa Anssi Paasi ja Pauli Tapani Karjalainen julkaisivat useita 

aiheeseen liittyviä artikkeleita. Humanistisessa maantieteessä maisemalla tarkoitetaan 

alueen, paikan tai ympäristön omakohtaista kokemista ensisijaisesti visuaalisena havain-

tona. Humanistisessa maisemantutkimuksessa maisema ei ole pelkästään objektiivista 

luonnontodellisuutta, vaan usealla eri tavalla näkijänsä ja kokijansa herättämää sub-

jektiivista kulttuuritodellisuutta. 14 Tässä mielessä maisema vaatii ihmisen ollakseen 

olemassa, ja se on muutakin kuin objektiivinen fyysinen kokonaisuus. Petri J. Raivo 

esittää osuvasti, että maisema on aina jotain, jossa ihminen on osallisena. Puhdas luon-

to – ihmisen kokematon, näkemätön ja kulttuurisesti rajaamaton – ei ole maisemaa 15. 

Maisemalla on merkitys. Todellisuus määrittyy siis maiseman tarkastelijan näkökulmas-

ta, jolloin se voi olla monenlainen. Tätä tutkimussuuntaa kutsutaan konstruktionismiksi, 

jossa taustaoletuksena on tiedon sosiaalinen rakentuminen. Todellisuus on sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa rakennettu ja jaettu merkitysjärjestelmä, ei aidon todellisuuden hei-

jastuma.  

 

Humanistisessa maisemantutkimuksessa maisemaa tarkastellaan subjektin näkökulmas-

ta. Subjektiivisesta näkökulmasta katsottuna maisema koetaan tunteiden, henkilökoh-

taisten asenteiden ja näkemysten muuntamana, värittämänä ja jopa vääristämänä. Täl-

löin maisemaa tulkitaan siis tietyn ihmisen näkökulmasta ja sitä voidaan kutsua huma-

nistis-kulttuuriseksi maisemantutkimukseksi. Tässä maisemantutkimuksessa maisema 

sisältää fyysisten, näkyvien ja konkreettisten luonnon- ja ihmisrakenteiden tuottamaa 

subjektiivista kokemusta ja kulttuurista merkitystä ja mielikuvaa.  

 

Yksi humanistisen maantieteen edustaja on Petri J. Raivo, joka näkee maisemalle aina-

kin kolmenlaisia merkityksiä ja se voidaan käsittää joko: 

1. visuaalisena näkymänä, 

2. maantieteellisenä alueena tai 

3. kulttuurisena tapana nähdä 16. 

                                                 
13 Rautamäki 1997, 14. 
14 Karjalainen 1999, 26. 
15 Raivo 1999a, 1.  
16 Raivo 1999a, 1. 
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Keskeistä on, että nämä merkitykset eivät sulje toisiaan pois, vaan maisema on näitä 

kaikkia yhtä aikaa. Nämä näkökulmat poikkeavat toisistaan maisemamääritelmän, tut-

kimusotteen sekä tutkimusmenetelmien suhteen.  

 

Raivon mukaan useimmiten maisema nähdään visuaalisena näkymänä, jolloin sitä ha-

vainnoidaan silmin, ja se mielletään korkealta paikalta avautuvaksi näkymäksi, tai sitä 

esittäväksi kuvaksi, maalaukseksi tai valokuvaksi. Maiseman tärkein ominaisuus on toki 

visuaalisuus, mutta myös muut aistit, kuten haju-, tunto- ja makuaistit sekä niihin liitty-

vät muistot havainnollistavat maisemaa. Visuaalisen maiseman rinnalla ääni-, tuoksu- ja 

mielenmaisemat sekä niihin liittyvät muistot ovat tärkeitä. 17 Tämän tutkimuksen pää-

painona on kuitenkin visuaalinen maisema ääni-, tunto- ja hajumaiseman jäädessä taka-

alalle.  

 

Raivon mukaan toinen merkitys maisemalle on nähdä se fyysisenä alueena tai näkymä-

nä, jossa luonnon ja ihmisen jättämät jäljet ovat kokonaan tai osittain näkyvissä. Raivon 

mukaan maisema voidaan nähdä myös prosessina, jossa luonnonympäristö muuttuu 

ihmisen toimesta kulttuurimaisemaksi. Joskus vanhat merkit voivat olla myös kokonaan 

hävinneet. Tätä maisemamaantieteen suuntausta kutsutaan Berkeleyn koulukunnaksi ja 

sen perustajana oli Carl Sauer. Hänen ajatuksensa kulttuurimaantieteestä liittyivät kiin-

teästi morfologian käsitteeseen, jossa maisema ilmenee alueena ja luonnonvoimien sekä 

kulttuurivaikutusten yhdessä luomana kronologisena tilana.18 Tässä tutkimuksessa 

Kuuskajaskarin fyysinen maisema tulee esille maisema-analyysissä ja sen historiallises-

sa maisematarkastelussa. Saaren historiallinen kulttuurimaisema on rikas kokonaisuus ja 

siinä on nähtävissä useita erilaisia luonnon ja ihmisen jättämiä jälkiä, joista osa on jo 

hävinnyt tai häviämässä.  

 

Kolmas merkitys maisemalle on Raivon mukaan nähdä se kulttuurisesta näkökulmasta. 

Maisema on olemassa niin ihmistoiminnan muokkaamana prosessina kuin ihmisen kä-

sitteistä, kokemuksista ja arvostuksista riippuvana kulttuuriympäristönäkin. Tällöin 

maisema ilmenee kokijan omasta sosiaalis-kulttuurisesta kontekstista tulkittuna, ja siinä 

korostuu maiseman moniarvoinen luonne. Maisema voi olla toisaalta alue tai näkymä 

toisaalta maalaus, runo tai teksti. 19 Tässä tutkimuksessa Kuuskajaskarin maisema on 

                                                 
17 Raivo 1999a, 2. 
18 Leighley 1963, passim & Raivo 1999a, 3−4. 
19 Raivo 1999a, 4−5. 
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olemassa kulttuurisena ympäristönä, jota minä henkilökohtaisesti tutkin ja tulkitsen 

omien kokemuksien ja arvostuksien kautta.  

 

Tässä tutkimuksessa lähestymistapani maisemaan on osin realismiläheinen ja osin hu-

manistis-kulttuurinen, johon perinteisten maiseman elementtien ja niihin liittyvien pro-

sessien kuvauksen lisäksi liittyy myös syvempi maiseman kulttuurisiin merkityksiin 

liittyvä analyysi ja tulkinta. Kuvaan, analysoin ja tulkitsen Kuuskajaskarin maisemaa 

niin fyysisenä alueena ja historiallisena prosessina kuin mielikuvana, arvona ja arvos-

tuksena. Näen siis maiseman toisaalta objektiivisena, silmin nähtävänä alueena, toisaal-

ta kokemukseen perustuvana näkymänä. Käsitteenä maisema on siis toisaalta selkeä, 

yksiselitteinen ja konkreettinen ilmiö, toisaalta taas arvoladattu. Pyrin tulkitsemaan 

Kuuskajaskarin maisemaa mahdollisimman neutraalisti, johon kuitenkin sekä tiedostaen 

että tiedostamatta näkemykseni, kokemukseni ja asenteeni vaikuttavat. 

 

Näen maiseman toisaalta kulttuurimaisemana, jossa ihmisen osallisuus on aina läsnä, 

toisaalta objektiivisena aluekokonaisuutena.  Lähestyn fyysistä ja objektiivista maise-

maa, johon sovellan alueellista maisemantutkimusta, maisemahistoriaa sekä humanistis-

ta maisemantutkimusta. Aluemaantieteen ja alueellisen maisemantutkimuksen keskei-

nen tavoite on kuvata ja selittää alue niin, että siinä otetaan huomioon kaikki alueen 

sijaintisuhteisiin vaikuttavat tekijät sekä niiden välinen vuorovaikutus 20. Aluemaantie-

teessä tarkastellaan luonnonoloja ja ihmisten toiminnan vaikutuksia siihen. Maisema on 

muuttunut vuosisatojen aikana erityisesti rakentamisen ja peltojen raivauksien myötä. 

Maisemahistoriassa pyritään erottamaan maisemasta eri aikakausien kerrostumat ja vai-

heet. Maisemahistoriallinen tutkimus perustuu suurelta osin vanhoihin karttoihin ja niis-

sä ilmeneviin muutoksiin, joiden avulla pyritään ajoittamaan ja erottamaan maiseman 

ympäristön elementtejä 21. Maisemassa esiintyviä elementtejä ovat muun muassa met-

sät, peltoaukeat, mäet, vesistöt, asutus ja tiet, jotka yhdessä muodostavat maisemakoko-

naisuuden.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytän pääasiassa kartografisia analyysejä, joiden tarkoituksena 

on erottaa Kuuskajaskarin maisematyyppi ja -rakenne saarta ympäröivistä muista alueis-

ta. Selvitän siis Kuuskajaskarin fyysisiä ominaisuuksia ja tuotan sen pohjalta pelkistet-

tyjä teemakarttoja. Maisemarakenteen analyysi auttaa ymmärtämään saaren fyysistä 

                                                 
20 Rikkinen 1994, 4. 
21 Lehtinen et al. 1997, 15. 
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rakennetta ja erilaisten maisemaelementtien maantieteellistä sijoittumista. Kartografinen 

analyysi kuitenkin pelkistää maiseman ulottuvuuksia ja peittää tietyllä alueella tapahtu-

neiden muutosten syyt. 22 Nämä syyt on etsittävä muista lähteistä. Tämän vuoksi käytän 

kartografisen tulkinnan lisäksi lähteinä valokuvia, haastatteluja ja omia havaintojani, 

jotta saisin koottua Kuuskajaskarista mahdollisimman monipuolisen maisemakokonai-

suuden. 23  

 

Michael Jones on tarkastellut maisemaa maltillisen konstruktionismin näkökulmasta. 

Jonesin mukaan tapa ja kyky, joilla ihminen havaitsee, on sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

välittynyttä. Lähtökohtana on siis tutkia ja tulkita sitä, miten tämä yhteisöllinen ja jaettu 

tapa nähdä maisema on muodostunut. 24 Michael Jones näkee (kulttuuri)maisema-

käsitteen kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä näkökulmasta maisema on ihmis-

toiminnan aikaansaama (kulttuuri)maisema, joka on uhattuna muuttumisen tai katoami-

sen vuoksi. Tämä lähestymistapa suuntautuu suojelun ja suunnittelun näkökulmaan. 

Esimerkiksi historialliset maaseutumaisemat ja rakennukset ovat uhattuina kaupungis-

tumisen, modernisaation, saastumisen sekä autioitumisen vuoksi. 25. Suojelun ja suun-

nittelun maisemat ilmenevät kulttuurisen ja historiallisen perinnön kannalta arvokkaina 

paikkoina ja alueina, kuten perinteisinä maalaismaisemina, historiallisina paikkoina, 

arvokkaina näkyminä tai kansallisina muistomerkkeinä. 26 Maisema on täten kulttuuri-

perinteen ja vallitsevan historiakäsityksen lopputulos. 

 

Toisesta näkökulmasta Jones näkee kulttuurimaiseman klassisesta maantieteellisestä 

näkökulmasta, jonka mukaan kulttuurimaisemassa yhdistyvät luonnon ja ihmisen vuo-

rovaikutus. Kulttuurimaisemassa on näkyvissä ihmisen toiminnan jäljet. Tämä erottaa 

luonnonmaantieteen ja kulttuurimaantieteen toisistaan. Toisaalta voidaan kysyä, onko 

siis luonnonmaisemaa silloin olemassa ollenkaan? Tässä lähestymistavassa historialli-

nen muutos on vahvasti vaikuttamassa kulttuurimaiseman syntyyn, jonka Jones tiivis-

tää: The landscape is dynamic, changing continually in response to ecological proces-

ses and societal forces. 27 

 

                                                 
22 Raivo 1999a, 18 & Lehtinen 2005, 79. 
23 Olen tietoinen, että pelkkä kartografinen tulkinta saaresta ei riitä maiseman tutkimusmetodiksi, ja siksi 
olen ottanut myös valokuvia, haastatteluja ja omia kokemuksiani mukaan, jotta saisin koottua saaren 
maisemasta mahdollisimman monipuolisen kokonaisuuden.  
24 Anttonen 2001, 127–134 & Jones 1991, 241–242. 
25 Jones 1991, 232. 
26 Raivo 1999b, 15. 
27 Jones 1991, 231. 
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Jonesin kolmannen näkökulman mukaan maisema nähdään subjektiivisena tulkintana, 

jossa ryhmä ihmisiä antaa maiseman elementeille tarkoituksen ja sisällön. Tähän vaikut-

tavat ihmisten kulttuuriset ja sosioekonomiset taustat. Maisemalla on siis erilaisia mer-

kityksiä riippuen siitä, kuka sitä tarkastelee. Jonesin kiteyttää osuvasti: The cultural 

landscape means different things to different groups of people 28. 

 

Maisema on termi, jota usein kuulee myös puhuttaessa matkailusta. Maisema on usein 

ollut merkittävä tekijä matkakohteen synnyssä, sillä useimmat tämän päivän matkakoh-

teista ovat aluksi olleet näköalapaikkoja ja maisemakohteita. 29 Tutkimukseni toisena 

merkittävänä terminä on siis matkailu. Paikka- ja maisemakokemuksella on suuri merki-

tys matkailussa ja tästä näkökulmasta Edward Relph on teoksessaan Place and place-

lessness tutkinut matkailijoita. Relphin mukaan massamatkailu on epäautenttisen ja pai-

kattomien paikkojen luomista. Hänen mukaansa matkailijoiden motiivina ei ole hakea 

uniikkeja kokemuksia eri paikoista, vaan kerätä paikkoja ja maisemia. 30 

 

Myös matkailun yksiselitteinen määrittäminen on ongelmallista, koska silläkin on useita 

erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia. Matkailu voidaan kuitenkin jakaa kulttuuri- ja 

luontomatkailuun. Kulttuurimatkailu on moninainen käsite, jota voidaan määrittää useil-

la eri tavoilla. Tässä tutkimuksessa tarkoitan kulttuurimatkailulla sellaista matkailua, 

jossa matkakohteena on esimerkiksi arkeologinen, historiallinen kohde, kulttuuritapah-

tuma tai taideattraktio. Yksinomaan matkakohde ei kuitenkaan ratkaise matkan luonnet-

ta eikä kulttuurimatkailua tule rajata vain korkeakulttuuriin. Kulttuurimatkailija on 

usein kiinnostunut erityisesti oppimisesta ja tiedon hankkimisesta. Oppimisella tarkoitan 

laajaa tiedon hankkimista ja siihen liittyvää elämyksellisyyttä. Kulttuurimatkailu ei ole 

staattista eikä sitä voida katsoa suppeasti. Luonto- ja kulttuurimatkailu ovat kuitenkin 

vahvasti kietoutuneet yhteen. Esimerkiksi saaristomatkailija voi samanaikaisesti olla 

sekä luonto- että kulttuurimatkailija. Luontomatkailulla tarkoitan tässä tutkimuksessa 

Jorma Hemmin sanoin luonnonympäristössä tapahtuvaa matkailua, jossa pyritään nou-

dattamaan kestävän kehityksen mukaisen matkailun periaatteita esimerkiksi siten, ettei 

luonnon kantokyky matkakohteessa ylity.31 Tämän tutkimuksen matkailuosiossa tarkas-

telen Rauman saaristomatkailua sekä kulttuuri- että luontomatkailun näkökulmasta.  

 

                                                 
28 Jones 1991, 232. 
29 Anttonen 2001, 125. 
30 Relph 1986, passim. 
31 Hemmi 1995, 158. 
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Termi matkailu muodostuu muun muassa liikkeestä tilassa, tilojen tuottamisesta ja muu-

toksesta, alueellisesta järjestelmästä sekä vuorovaikutussuhteista. Matkailussa alueilla, 

paikoilla ja maisemilla on merkitystä ja niiden erityispiirteet ja erot saavat ihmiset mat-

kustamaan ja valitsemaan tietyn matkakohteen. Matkailu irrottaa ihmisen arkiympäris-

töstään, ja hakeutuukin paikkoihin, jotka ovat fyysisesti ja sosiaalisesti erilaisia kuin 

vakituinen elinympäristö. Toisaalta halutaan jotain tuttua ja turvallista. 32 

 

Maailman matkailujärjestö WTO (World Tourism Organization) ja Yhdistyneet Kansa-

kunnat (United Nations) määrittelevät matkailun yleisesti toiminnaksi, jossa ihmiset 

matkustavat ja oleskelevat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevassa paikassa 

korkeintaan yhden vuoden ajan vapaa-ajanvietto-, liikematka- tai muussa tarkoitukses-

sa. 33 Matkailu on hyvin alueellinen ilmiö, jonka peruselementtejä ovat matkailijoiden 

lähtö- ja kohdealueet sekä matkailureitit. Maantieteellinen alue on samanaikaisesti sekä 

lähtö- että kohdealue. Matkailureittejä on Kai-Veikko Vuoriston mukaan kolme. En-

simmäisenä ovat lähtö- ja kohdealueita yhdistävät reitit, joiden tehtävänä on voittaa alu-

eiden välinen etäisyysvastus. Toisena kohdealueiden sisäiset matkailureitit, joiden pää-

tehtävänä on johdattaa matkailijat näiden varsinaisiin tavoitteisiin, eli matkailunähtä-

vyyksien tai -tapahtumien luokse.  Viimeisenä ovat matkailureitit, jotka jo sinällään 

ovat vetovoimatekijöitä. Tällöin matkailun pääasiallinen motiivi on liikkeelläolo. Tämä 

korostuu etenkin saaristossa, jossa tärkeänä osana elämystä on venematka matkailusaa-

relle. 34  

 

Jarkko Saarinen on väitöstutkimuksessaan pohtinut matkailun käsitettä kulttuurimaan-

tieteen näkökulmasta. Matkailun määrittämiseen tarvitaan hänen mukaansa ainakin 

kolme kohtaa. Ensinnäkin matkailu on ihmisen liikkumista paikasta toiseen ja pysymis-

tä kohteessa. Matkailun luonne on fyysinen ja sosiokulttuurinen sekä tapahtuu tietyssä 

paikassa ja ajassa. Toiseksi kohteen kokeminen on olennaista. Matkailu ja nimenomaan 

turismi on taloudellista toimintaa, joka luo matkailullisia hyödykkeitä ja tiloja kulutta-

miselle. Viimeisenä kohtana matkailu on ilmiö, jossa matkailijat ja matkailupalveluiden 

tarjoajat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Matkailutoiminta on Saarisen mukaan siis 

hyödyke, joka on tuotettu ei-paikallisille ihmisille kulutettavaksi. 35 Matkailun tavoit-

teena on siis viihdyttää ulkopaikkakuntalaisia ihmisiä. Muita keskeisiä käsitteitä tutki-

                                                 
32 Crompton 1979, 408−424 & Hemmi et al. 1993, 9−13. 
33 World Tourism Organisation & United Nations 1994, 11–12. 
34 Vuoristo 2002, 16. 
35 Saarinen 2001, 2. 
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muksessani ovat maisema-analyysi, maisemarakenne, maisematila, maisemakuva, mai-

seman arvottaminen sekä elämys- ja saaristomatkailu. Näitä käsitteitä olen käsitellyt 

tarkemmin kyseisten lukujen kohdalla. 

 

2. Tutkimuskohde ja maisema-alueet 

 

Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti Rauman saaristossa. Rauman kaupunki sijaitsee kartan oike-
assa alakulmassa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro PISA/305/2004. Rauman kaupunki 2004. 

 

Tutkimuskohteena oleva Kuuskajaskarin linnakesaari sijaitsee Rauman keskisessä saa-

ristossa noin kolmen kilometrin päässä Rauman satamasta. Kuuskajaskari on noin 28 

hehtaarin kokoinen, ja on Rauman keskisen saariston suurimpia saaria. Se on vajaan 

kilometrin pituinen ja keskimäärin 600 metriä leveä. Tutkittava alue on suhteellisen 

pieni ja rajattu, ja se sijaitsee kahden laivaväylän välissä. Saaren maisema on vaihteleva. 

Tärkeinä elementteinä saarella ovat puolustusvoimien jättämät jäljet, kuten taisteluhau-

dat, tykit ja rakennukset. Saaren rakennuskanta on keskittynyt pääosin saaren keski-

osiin. Nykyään matkailukäytössä olevalla saarella ei ole ympärivuotista asutusta.  

 

J. G. Granö kehitti jo 1920-luvulla Suomen maisemamaantieteellisen aluejaon, jossa 

hän jakoi Suomen 65 maisemaseutuun ja 16 maisemalliseen maakuntaan. 36 Tämä jako 

on säilynyt lähtökohtana nykypäivän maisemallisia aluejakoja tehtäessä. Aluejakojen 

                                                 
36 Granö 1930, passim. 
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pyrkimyksenä on ollut ja on edelleen suurten, yhtenäisten alueiden muodostaminen ja 

paikallisten erityispiirteiden esilletuominen. 

 

Vuonna 1993 julkaistussa Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Suomi on jaettu kym-

meneen maisemamaakuntaan ja neljäänkymmeneen maisemaseutuun 37. Vuoden 1999 

Suomen Kartaston kuudennessa laitoksessa Suomi on taas jaettu viiteen maisemalliseen 

suuralueeseen, kolmeentoista maisemamaakuntaan ja viiteenkymmeneen maisemaseu-

tuun 38. Nämä aluejaot ovat samankaltaisia, sillä näissä molemmissa Suomi on jaettu 

viiteen maisemalliseen suuralueeseen: Etelä-Suomeen, Järvi-Suomeen, Pohjanmaahan, 

Vaara-Suomeen ja Lappiin. Erot syntyvät vasta maisemamaakuntien ja -seutujen koh-

dalla. Aluejaottelun keskeisiä määrittäjiä ovat etenkin luonnontieteelliset tekijät, kuten 

kallioperä, maaston korkeus, vesistöt, jääkauden jäljet ja kasvillisuus. Toisaalta myös 

ihmisen toiminta niin poliittisesti, hallinnollisesti ja historiallisestikin tuo tietylle alueel-

le oman paikallisen erikoisuutensa. Nämä maisema-aluejaot muodostavat eräänlaisen 

maisemahistorian tutkimuksen lähtökohdan. 

 

Kuuskajaskari, osana Rauman rannikkoaluetta, kuuluu viidestä maisemallisista suuralu-

eista Etelä-Suomen suuralueeseen, jonka kallioperä on ruhjevyöhykkeiden ja murros-

laaksojen rikkomaa. Alueelle on tyypillistä maankohoaminen. Vesistöalueet ovat pää-

osin mannerjään sulamisvesien alle jääneisiin savikkoihin kaivautuneita jokia. Ilmasto-

olot ovat suotuisia, ja kasvillisuus rehevää. Asutus on syntynyt alueelle jo varhain ja 

kylät ovat usein sijoittuneet nauhamaisesti selänteen ja laakson väliseen rajaan tai kum-

pareiden rinteille. 

 

Maisema-aluetyöryhmä laati vuonna 1992 valmistuneen yksityiskohtaisen maisema-

maakuntajaon, jonka perusteella Suomi jaettiin 156:teen valtakunnallisesti arvokkaa-

seen alueeseen sen perusteella, millaisia kunkin maakunnan luonnonpiirteet, maankäyttö 

ja kulttuurihistoria ovat. Rauman rannikkoalue kuuluu tässä maisemamaakuntajaossa 

Lounaismaahan ja Satakunnan lahtirannikkoon. Lounaismaa käsittää kokonaisuudes-

saan Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat, sekä pienen osan Pirkanmaan ja 

Kanta-Hämeen maakunnista. Lounaismaan maiseman ominaispiirteitä ovat rikkonainen 

saaristo, kumpuilevat, osittain paljastuneet kallioalueet ja viljavat savikkoalueet joki-

neen. Alue on muinaista merenpohjaa ja alueen kallioperä on yleistettynä graniittia ja 

                                                 
37 Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1992 passim. 
38 Raivo 1999c, 105. 
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kiilleliusketta. Kokemäenjoen laaksossa esiintyy lisäksi hiekkakiveä ja diabaasia, sekä 

Säkylän, Kustavin ja Uudenkaupungin alueilla rapakiveä. Rannikkoseudulla on rikas 

saaristo ja mantereella vesiluontoa edustavat erikokoiset joet. Lounaismaa kuuluu pää-

osin eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen, poikkeuksena etelä- ja lounaisosien 

hemiboreaalinen tammivyöhyke. Tosin Selkämeren luonnonympäristöä leimaa myös 

pohjoinen havumetsävyöhyke. Metsätyyppeinä ovat karut rannikon männiköt, sisämaan 

tuoreet kuusisekametsät sekä harvinaisemmat lehtomaiset kankaat ja lehdot. Alueen 

kasvilajisto on monipuolista kaikilla metsätyyppialueilla, mutta soita on alueella vähän. 

Peltojen sijainti, reunavyöhykkeet sekä niitä myötäilevä asutus ovat vakiintuneet Lou-

naismaan alueelle jo varhain. Alue on arvokasta kulttuurialuetta, jossa keskiaikaisia 

kivikirkkoja ja suuria kartanoita on useita. Myös varhaiseen asutukseen viittaavia mui-

naisjäännöksiä on löytynyt Lounaismaan alueelta runsaasti. 39  

 

On kuitenkin muistettava, että Satakunnan rannikkoseutu ei ominaispiirteiltään sovellu 

kovinkaan hyvin Lounaismaan alueeseen. Se poikkeaa Lounaismaan muista rannikko- 

ja saaristoalueista niin paljon, että se on erotettava omaksi seudukseen maisemamaakun-

tajaossa. Satakunnan lahtirannikon maisemaseutu sijoittuu kapeana kaistaleena Raumal-

ta Eurajoen, Luvian ja Porin kautta Merikarvialle. Satakunnan rannikkoseudun saaristo-

vyöhyke kapenee selvästi lounaissaaristosta pohjoiseen mentäessä. Samalla seudun 

luonto muuttuu sitä karummaksi mitä pohjoisemmaksi mennään, mutta alueella sijaitsee 

useita vaihtelevia saaristoalueita. Seutu on alavaa ja maaperä monipuolista. Satakunnan 

lahtirannikolla kohtaavat eteläinen tammivyöhyke ja pohjoinen havumetsävyöhyke. 

Seudulla sijaitsee kalliomaita, pohja- ja kumpumoreenialueita, savikoita sekä harju-

muodostumia. Rannikolla sijaitsee useita pitkiä lahtia, jotka ruovikoituvat maan hiljal-

leen noustessa. Seudulla on pitkät kalastuksen ja merenkulun perinteet, ja väestö on 

suomenkielistä. Satakunnan saariston asutus on niukkaa, eikä saaristolaiskyliä juurikaan 

ole. 40 

 

Maisema-aluetyöryhmän mietinnön toisessa osassa esiteltiin valtakunnallisesti arvok-

kaat maisema-alueet ja perinnemaisemat. 41 Rauman saaristorannikolla sijaitsee kaksi 

arvokasta perinnemaisemaa: Hylkkarin laidunniitty ja Päivärannan niityt. Arvokkaita 

maisema-alueita ei Rauman saaristorannikolla sijaitse. Kuuskajaskaria ei ole merkitty 

                                                 
39 Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1992, 20–23. 
40 Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1992, 23. 
41 Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1992, 47–48 ja 54 & Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 6 
ja 40–63. 
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arvokkaaksi perinnemaisema- tai maisema-alueeksi. 42 Vuonna 1993 julkaistiin Museo-

viraston ja ympäristöministeriön puolesta Rakennettu kulttuuriympäristö -julkaisu, jota 

täydennetään parhaillaan. Tähän täydennettyyn valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri-

historialliset ympäristöt-luetteloon Kuuskajaskaria ei kuitenkaan ole merkitty. Rauman 

edustalta vuoden 1993 listaan ollaan lisäämässä näillä näkymin ainakin tunnusmajakka 

Santakarin Pooki. 43 

 

2.1. Aiemmat selvitykset alueesta 

 

Kuuskajaskarista on tehty luonto- ja matkailuselvityksiä, mutta varsinaista historiallista 

ja maisemanmuutokseen perustuvaa tutkimusta saaresta ei ole tehty. Satakunnan paikal-

lishistorioissakin Kuuskajaskari sivutaan nopeasti sen pitkään jatkuneen asumattomuu-

den vuoksi. 2000-luvun alussa Museovirasto inventoi saaren rakennuskannan ja esitti 

niille suojelutavoitteet. 45 rakennuksesta 13 esitettiin suojeltaviksi, osalle rakennuksista 

suojelutavoite jäi auki. Kaikki suojeltavat rakennukset olivat 1940-luvulta. Suojeltavak-

si esitettiin myös saaren neljää tykkiasemaa. 44 

 

Vuoden 2003 kesällä Heikki Vuotila teki Rauman kaupungin ympäristöviraston toimes-

ta Kuuskajaskarista kasvillisuusinventoinnin 45. Inventointi jäi kuitenkin osin vajaaksi 

myöhäisen inventointiajankohdan vuoksi. Kasvilajilistasta puuttunee joitakin keväällä 

kukkivia kasveja. Valtakunnallinen matkailun tiedon ja osaamisen asiantuntijayritys 

Suomen Matkailun Kehitys Oy on tehnyt Rauman kaupungin toimeksiannosta Kuuska-

jaskarille käyttö- ja liiketoimintasuunnitelman vuonna 2001. Suunnitelma antoi ehdo-

tuksia saarten matkailun kehittämiseen, mutta ei tutkinut niitä sen syvällisemmin. Suun-

nitelma ei siis ollut varsinainen matkailullinen selvitys, vaan pikemminkin ehdotelma 

siitä, mitä matkailusaarilla voitaisiin tehdä ja mitä se kustantaisi. 

 

Lisäksi Johanna Pakolan Suljetut saaret -teos, Maunu Häyrysen päätoimittama teos 

Tuntematon saaristo. Selkämeren eletty saaristomaisema sekä Turun rannikkotykistö-

rykmentistä julkaistu historiikki Turun rannikkotykistörykmentti 1939–1994 esittelevät 

Kuuskajaskarin historiaa eri näkökulmista. Nämä teokset tosin käsittelevät osin koko 

Selkämeren tai Saaristomeren aluetta, eivät pelkästään Kuuskajaskaria. Rauman kau-

                                                 
42 Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 61. 
43 Rakennettu kulttuuriympäristö 1993, passim & Hilkka Högströmin puhelinhaastattelu 20.3.2008. 
44 Museovirasto 2002. 
45 Vuotila 2003, passim. 
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pungin matkailutoimi sekä ympäristövirasto ovat olleet aktiivisimpia saaren kehittämi-

sessä.  

 

Vuosina 2005–2006 Satavene -hanke selvitti veneilyn ja muun pienvesiliikenteen sekä 

niiden oheistoimintojen kehittämistä Satakunnan rannikolla Raumalta Merikarvialle. 

Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen hallinnoiman hankkeen toimesta julkaistiin 

Satakunnan merialue-esite sekä kuntakohtaiset rannikon kehittämisvisiot vuosille 2007–

2011. Rauman kehittämisvisiossa esitetään Kuuskajaskarin linnakesaarelle kehittämis-

ehdotuksia, jotka keskittyvät saaren opasteiden ja infotaulujen kunnostamiseen sekä 

lisäämiseen, elämyksellisten ohjelmapalveluiden kehittämiseen ja yhden yrittäjän tai 

useiden yrittäjien laaja-alaiseen yhteystyöhön.  

 

2.2. Suunnittelutilanne 

 

Kuuskajaskarin saari ja sitä ympäröivä vesialue ovat Rauman kaupungin omistuksessa. 

Rauman kaupunki on hakemassa saarelle uutta toimijaa vuosiksi 2009–2013. Saarelle 

haetaan matkailupalveluista vastaavaa yritystä tai yhdistystä, joka saa saaren maa-

alueen lisäksi käyttöönsä ison rakennuskannan, kuten kasarmirakennuksen ja kolme 

rivitaloa. Toiminta saarella voi kuitenkin olla muutakin kuin ravitsemus-, matkailu- ja 

kokouspalveluja. Yhtenä kaupungin edellytyksenä on, että saarelle mahdollistetaan 

edelleen vapaa kulku. Tarjouskilpailusta vuoden 2007 syksyllä saaren vuokrauksesta 

tuli vain yksi tarjous, jonka Rauman kaupunki kuitenkin hylkäsi. 

 

Voimassa oleva Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu ympäristöministeriössä 

11.1.1999 ja kaava on saanut lainvoiman 4.4.2001 46. Tässä seutukaavassa Kuuskajaska-

ri on osoitettu erityistoimintojen alueeksi, jolla liikkuminen on rajoitettua. Tämä rajoit-

taminen on johtunut saaren toiminnasta saaristolinnakkeena ja kävi tarpeettomaksi saa-

ren siirryttyä Rauman kaupungin omistukseen syksyllä 2000. Vuonna 2001 hyväksytys-

sä Rauman keskisen saariston osayleiskaavassa Rauman edustan saaret oli osoitettu vir-

kistys- ja luonnonsuojelualueiksi. Kuuskajaskarin saari oli kuitenkin tässä yleiskaavassa 

osoitettu erityisalueeksi.  

 

Vuonna 2001 tehty ranta-asemakaava mahdollisti Kuuskajaskarin kehittämisen matkai-

lu- ja palvelutukikohtana, myös vireillä olevan Selkämeren kansallispuiston osana. Ran-

                                                 
46 Satakuntaliitto, Satakunnan seutukaava 5 1999, passim. 
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ta-asemakaavan mukaan saaren virkistys- ja matkailukäyttö toteutetaan olemassa olevis-

sa rakennuksissa ja se sallii vähäisen rakennusoikeuden. Asema-kaavassa koko Kuuska-

jaskari osoitettiin virkistyspalvelualueeksi, jolla sallitaan majoitustoiminta ja vesiliiken-

nepalvelut kuitenkin niin, että erityistä huomiota kiinnitettäisiin alueen historiaan ja 

toimenpiteet sopeutettaisiin maisemaan ja luonnontilaan. Rakennusoikeusala on rajattu 

saaren keskiosaan siten, että sen ulkopuolelle jää saaren läntinen kallioranta-alue. Myös 

saaren laiturit ympäristöineen ovat osa virkistyspalvelualuetta, jolla sallitaan venesata-

matoiminta. Saarta ympäröivä vesialue on sisällytetty ranta-asemakaavaan niin, että 

kaikilla vesialueella tehtävissä toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen 

maisemaan ja luonnontilaan. 47 Vuoden 2003 Rauman osayleiskaavassa Kuuskajaskari 

on osoitettu virkistysalueeksi. 48 Tällä hetkellä saari odottaa päätöksiä tulevaisuuden 

suhteen, jonka jälkeen saaren kaavatilanne tarkistetaan ja tarpeen mukaan laaditaan tar-

kempi ranta-asemakaava. 

 

Satakunnan maakaavan laatiminen käynnistettiin vuoden 2003 helmikuussa, jossa voi-

massa oleva Satakunnan seutukaava 5 tarkistetaan ja ajantasaistetaan uuden maankäyt-

tö- ja rakennuslain vaatimuksia vastaavaksi maakuntakaavaksi. Maakuntakaavan on 

tarkoitus olla valmiina vuoteen 2009 mennessä ja se toteutetaan viidessä vaiheessa. 

Vuoden 2007 lopussa maakuntakaava oli toteutusvaiheessa ja valmistuneita raportteja 

oli yhteensä 12. Näistä keskeisimpiä tämän tutkimuksen kannalta ovat Satakunnan vi-

her- ja virkistysverkkoselvitys 2005–2006-, Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt- ja Mat-

kailualueet Satakunnan maakuntakaavassa-raportti. 49 

 

Kuuskajaskari ei kuulu Natura 2000 suojelualueeseen eikä Kuuskajaskaria ole esitetty 

Satakunnan seutukaavaliiton julkaisemassa Satakunnan luonnonsuojeluselvityksessä 

valtakunnallisesti, maakunnallisesti eikä paikallisesti arvokkaaksi luonnonalueeksi.  

Myöskään Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston vuonna 1993 julkaisemaan 

Rantojensuojeluohjelmaan saari ei kuulu. Kuuskajaskari kuuluu Euroopan Unionin kan-

sainvälisesti tärkeiden lintualueiden luetteloon (Important Bird Area eli IBA) johon Sel-

kämeren alueelta sisältyvät muun muassa Rauman ja Luvian saaristot, Ouran-Enskerin 

saaristo ja Porin rannikko. IBA:n tarkoituksena on suojella ja tunnistaa tärkeitä lintualu-

eita. Saaren läntisiä merenrantakallioita ja osaa itärannasta on esitetty osaksi kaavailtua 

Selkämeren kansallispuistoa. 

                                                 
47 Kuuskajaskarin ranta-asemakaava 2001. 
48 Rauman osayleiskaava 2004. 
49 Satakuntaliitto, Satakunnan maakuntakaava. 
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Vuoden 2007 alusta asetettiin Raumalla kaupungin päättäjistä koostuva matkailusaarten 

kehittämistoimikunta, jonka pääasiallisena tarkoituksena on kehittää Rauman saaristo-

matkailua. Kehittämistoimikunta on nimennyt Kuuskajaskarin yhdeksi ongelmakoh-

teeksi, jolle ollaan nyt etsimässä uusia käyttötarkoituksia. Kehittämistoimikunta on 

vuoden 2008 alussa aloittanut selvityksen tekemisen saaren tulevaisuudesta. Selvityk-

sessä arvioidaan erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä niiden seurauksia ja kus-

tannuksia muun muassa kasarmin korjaamisesta myymiseen, purkamiseen ja saaren 

osittaiseen tontittamiseen. Kehittämistoimikunnan tarkoituksena on tutkia ja punnita 

erilaisia vaihtoehtoja saarten kehittämiselle pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi toimikun-

ta ei halua antaa liian päällekäyviä vaihtoehtoja, vaan pyrkii pitkäjänteiseen saaristo-

matkailun, Rauman kaupungin imagon sekä saaristoluonnon kehittämiseen.  

 

GeoSatakunta-hanke yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen ja Rauman kaupungin ym-

päristöviraston kanssa on viemässä kesäksi 2008 Kuuskajaskarille geologista luontopol-

kua, jonka pääkohteet sijaitsevat saaren luoteisosassa. Polkuun kuuluvat kulku-ura, esit-

telytaulut, opasviitat ja levähdyspenkit. Hankkeen tuotteina ovat syntyneet esitteet Sata-

kunnan maa- ja kallioperästä sekä mallinnus Kuuskajaskarin maanoususta. Lisäksi 

hankkeessa on tehty Kuuskajaskarista yksityiskohtainen kallioperäkartta. Geologiapolku 

tulee esittelemään Kuuskajaskarin ja Selkämeren geologiaa. Hankkeen tavoitteena on 

lisätä geologista tietämystä ja sen hyväksikäytön mahdollisuuksia koko Satakunnassa. 

Hankkeessa tuotetaan geologista perustietoa yhdyskuntasuunnittelun, kaavoituksen, 

matkailun ja luonnonhoidon käyttöön.  

 

3. Kuuskajaskarin maisemaselvitys 

 

Tässä käsittelyluvussa selvitän Kuuskajaskarin maiseman tilaa, sen leimaa-antavia sekä 

kehitettäviä peruspiirteitä. Tarkastelen saaren luonnon- ja kulttuuripiirteiden harvinai-

suutta, monipuolisuutta ja alkuperäisyyttä. Keskeisiä analysoitavia asioita ovat maise-

marakenteen lisäksi saaren maisematila ja -kuva. Historiallisessa maisematarkastelussa 

olen tutkinut Kuuskajaskaria vanhojen valokuvien, karttojen sekä haastattelutietojen 

pohjalta. Maisemaselvityksen avulla pyrin kokoamaan tietoa saaren eri alueiden sovel-

tuvuudesta eri tarkoituksiin. Sen pohjana olen käyttänyt erinäisiä tutkimuksia ja kartta-

kopioita tutkittavasta alueesta sekä valokuvausta. Maisemaselvityksen pohjalta voidaan 

Kuuskajaskari jakaa osa-alueisiin ja tarkastella sen maisemallisesti tärkeitä ja arvokkaita 

kohteita. Siinä tarkoituksena on etsiä saaren maisemakuvasta sellaisia piirteitä, jotka 
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edustavat tiettyä aikakautta ja luonnonympäristöä. Näitä olen tarkastellut lähemmin nel-

jännessä luvussa Kuuskajaskarin maiseman osa-aluejako ja arvottaminen. 

 

3.1. Kuuskajaskarin maisemarakenne 

 

Maisemarakenne-käsitteen juuret ovat Saksassa, josta se rantautui Suomeen 1970-

luvulla. Maisemarakenteella tarkoitan tässä tutkimuksessa maastorakennetta, jonka pe-

rusosia ovat kallio- ja maaperä, ilmasto ja vesi. Näistä perusosista kehittyvät tietyille 

paikoille ominaiset kasvupaikkatyypit ja kasviyhdyskunnat, jotka taas tarjoavat elinym-

päristön eläimistölle. Nämä luonnonprosessit yhdessä kulttuuristen prosessien kanssa 

muodostavat maisemarakenteen. 50 Ihminen on muokannut ja muokkaa yhä edelleen 

maisemarakenteen eri osia. Maisemarakenne on taas vaikuttanut muun muassa kulttuu-

rien ja asutuksen paikalliseen kehittymiseen sekä asettumiseen. Kannattavimmat maat 

on käytetty viljelyyn ja asutus on hakeutunut suotuisimmille alueille, jonne kaupungit ja 

kylät ovat syntyneet.  

 

Maisemarakennetta voidaan soveltaa maankäytön ja rakentamisen, viheralueiden sekä 

luonnonresursseja käyttävään elinkeinotoimintaan liittyvässä maisemanhoidon suunnit-

telussa. Maisemarakenne-termiä on käytetty erityisesti maisema-arkkitehtuurin tutki-

muksessa. 51 Seuraavissa kappaleissa tarkastelen Kuuskajaskarin fyysisen maiseman 

perustekijöitä, eli kallio- ja maaperää, vesisuhteita, ilmasto-oloja sekä kasvillisuutta. 

Näiden maisematekijöiden lisäksi tarkastelen lopuksi Kuuskajaskarin maiseman kult-

tuurihistoriaa, eli sitä miten ihminen on muokannut saaren maisemaa eri aikakausina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Rautamäki 1989 & 1990 passim. 
51 Rautamäki 1997, 15. 
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3.1.1. Maa- ja kallioperä 

 

 

Kartta 3. Kuuskajaskarin maaperäkartta. Tummempi punainen on kalliomaata, jossa kiinteä 
kallioperä on ohuen alle 1 metrin paksuisen moreenikerroksen verhoamaa tai kokonaan paljas-
tuneena. Vaaleampi alue on hiekkamoreenia.  
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro PISA/305/2004. Maaperätiedot: Geologian tutkimuskeskus © 
Rauman kaupunki 2007. 
 

Maastonmuodot yhdessä kallio- ja maaperän kanssa antavat perustan kaikille muille 

maisemarakenteen osatekijöille. Kallioperä on maiseman perusrunko. Se selittää mai-

seman mittasuhteet ja olemuksen. 52 Satakunnan seutukaavaliitto on jakanut Satakunnan 

maisemarakenteensa pohjalta viiteen maisema-alueeseen; eteläisimpään pienpiirteiseen 

kallioselänne-savilaakson alueeseen, tämän pohjoispuolella olevaan laajamuotoiseen 

moreeniselänteiden ja savilaaksojen alueeseen, Satakunnan koillisosassa sijaitsevaan 

harjujaksoon, Kokemäenjoen pohjoispuoliseen moreeniselänteiden ylänköalueeseen 

sekä pohjoisosassa sijaitsevaan sora- ja hiekkaselänteiden Suomenselän alueeseen. 53 

Kuuskajaskari kuuluu eteläiseen pienpiirteiseen kallioselänteen ja savilaakson aluee-

seen. Tämän alueen maisema on rikkonainen, jossa kallio- ja moreenimäkiä jaottelevat 

savilaaksot. Alueen selänteet ovat pieniä ja laaksot kapeita. 

                                                 
52 Rautamäki 1997, 15. 
53 Kukkonen et. al. 1983, 4-5. 
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Selkämeren saariston arkeeisen kauden peruskallio on vajaat 2000 miljoonaa vuotta 

vanhaa. 54 Satakunnan rannikon ja saariston kallioperä koostuu metamorfoituneista, 

kiteisistä kivilajeista, kuten graniitista, gneissistä ja liuskekivistä, joita peittävät kerros-

tuneet kivilajit eli sedimenttikivet, kuten kiillegneissit ja -liuskeet. 55 Kivilajien ominai-

suudet vaikuttavat maaston suuntautuneisuuteen ja rytmiin. Rauman edustalla on run-

saasti avokallioita ja huuhtoutuneita silokallioita. 

 

Kuuskajaskarin kallioperä on pääosin karkearakeista pegmatiitiksi kutsuttua graniittia, 

jolla ei ole kasvillisuutta rikastuttavaa vaikutusta. Pegmatiitti on graniittinen magmaki-

vilaji, joka koostuu kalimaasälvästä, kvartsista ja kiilteestä. Saaren länsiosan kallioalu-

eella on trondhjemiitti-esiintymiä pegmatiitin seassa. Trondhjemiitti on natriumrikasta 

graniittia, jossa esiintyy vähän kalimaasälpää. 56 Saaren länsirannan ampumaradan poh-

joispuolella nuorempi kivi eli pegmatiitti breksioi eli tunkeutuu vanhemman kiven eli 

trondhjemiitin rakoihin. Tällainen breksia on hyvin yleistä Rauman saaristossa. Lisäksi 

etenkin saaren länsirannan kallioilla on muutamia kiillegneissi-esiintymiä. Koska Kuus-

kajaskarilla on paljon kalliopaljastumia ja hioutuneita silokalliota, kivilajien ominaisuu-

det kuten väri, rakenteisuus ja juonet ovat hyvin nähtävissä. 

 

1130 miljoona vuotta sitten tulivuoret olivat aktiivisia Satakunnan alueella. Tästä näky-

viin ovat jääneet vulkaanisten purkausten tulokanavat, diabaasijuonteet. Diabaasia esiin-

tyy Satakunnan alueella etenkin Kokemäenjoen lounaispuolella. Myös Kuuskajaskarilla 

esiintyy pohjois-lounas suunnassa diabaasijuonteita. Diabaasijuonteet ovat leveimmil-

lään noin kaksimetrisiä, kapeimmillaan vain noin sentin. Diabaasilla on viljavoittava 

vaikutus maaperään ja se näkyy rehevämpänä kasvillisuutena koko Lounais-

Satakunnassa. Pääosin Kuuskajaskarin länsirannalta löytyy lisäksi punaista jotunihiek-

kakiveä ja harmaata kambrihiekkakiveä. 57 

 

Peruskallion muodot, kivilajien laatu ja mannerjäätikön liike ovat vaikuttaneet nykyisen 

Selkämeren syvyyssuhteisiin. Rauman edustan merialueella veden keskisyvyys on 5-7 

metriä ja suurin syvyys 15 metriä. Rauman saaristossa vedenalainen maisema on ohjan-

nut ihmisten toimintaa ja kulttuurimaiseman syntyä, sillä merenpohjan pinnanmuodot ja 

                                                 
54 Lehtinen 1995, 12. 
55 Manninen 2005, 108–109. 
56 Lehtinen et al. 1998, 15 & Kuuskajaskarin kallioperäkartta 2007. 
57 Lehtinen 1995, 12. 
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virtaukset ovat määrittäneet niin laivaväylien, saarten kuin kalastuspaikkojenkin sijain-

nin. Kuuskajaskarin kohdalla meri on noin kymmenen metriä syvää. Saaren mantereen-

puoleinen ranta on loivahko ja matala. Merenpuoleinen ranta on jyrkempi ja vaikeakul-

kuisempi. Saaren länsiranta onkin kivikkoista, ulkosaaristomaista ja luonnontilaista. 

Meri syvenee nopeasti avomerelle päin mentäessä ja Kuuskajaskarin länsiranta onkin 

syvempää kuin muut rannat 58. Korkokuvaltaan Kuuskajaskari on melko tasaista, kuten 

koko Selkämeren rannikkokin. Kuuskajaskari on keskimäärin noin 10 metriä merenpin-

nan yläpuolella. Saaren korkein kohta luoteisella kalliomännikköalueella nousee noin 

15 metriin merenpinnasta.  

 

Rauman edustalla saaristo ulottuu mannerrannasta noin kymmenen kilometrin päähän. 

Jääkauden etenemissuunta näkyy Selkämeren rannikolla luoteeseen ja länsi-luoteeseen 

suuntautuneina nieminä ja saariketjuina. Valtaosa Satakunnan kallioperän murroslin-

joista on tämän suuntaisia. Mannerjää on kuluttanut murroslinjoihin laaksoja ja kasan-

nut niihin pitkittäisharjujaksoja.59 Satakunnassa on muutamia jäätikköjokien kerrosta-

mia harjujaksoja. Rauman saaristossa maisemaan vaikuttavat Säikän-Hevoskartan harju, 

joka ulottuu Nurmesluotoon muodostaen selkeän rajan eteläisen ja pohjoisen saariston 

välille. Harjun liepeillä on harjusaaria ja harjualueen metsät ovat kuivia mäntykankaita. 

Harjuilla on merkitystä paitsi topografisena runkona myös maisemakuvassa ja maan-

käytössä. Esimerkiksi asutus ja tiestö sijoittuvat usein harjun tai hajumaisen selänteen 

tuntumaan. 

 

Maaperä antaa maastolle kallioalueita lukuun ottamatta sen pinnanmuodot ja vaikuttaa 

alueen rakennettavuuteen, käyttöön, kasvillisuuteen ja viljavuuteen. Maalajien jakautu-

minen taas on vaikuttanut historialliseen maankäyttöön. Rauman edustalla maaperä on 

rikkonainen; kallio- ja moreenimäkiä jakavat kapeat savilaaksot, harjuselänteet ovat 

karuja ja laaksot kapeita. Saaret ovat pääosin kalliorantoja, tosin Olkiluodosta pohjoi-

seen ja Rihtniemestä etelään saaret ovat pääsääntöisesti moreenirantaisia ja kivikkoisia. 
60  

 

Maaperän tuottavuus on sidoksissa kallioperän laatuun. Satakunnan rannikolla peruskal-

liota peittävä maaperä on pääasiassa moreenia. Moreeni on jäätikön kallioperästä irrot-

tamaa, kuljettamaa ja kerrostamaa mineraalimaa-ainesta. Moreenipeite on yksi tär-

                                                 
58 Vuotila 2003, 12. 
59 Kukkonen et al. 1983, 55. 
60 Lehtinen 1995, 29. 
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keimmistä maisemaa muokkaavista tekijöistä. Moreenit ovat pääasiassa jäätikön alla 

tiiviiksi pakkautunutta pohjamoreenia, joka peittää ohuina kerroksina kallioperää, lu-

kuun ottamatta kalliota ja lakia. Varsinkin rannikkoalueilla moreenia peittää metrien 

paksuinen savikerros, joka on syntynyt ennen alueen kohoamista merestä. Rauman ran-

nikolla moreeniselänteet ovat voimakkaasti huuhtoutuneita ja niiden lakialueilla on 

usein kalliopaljastumia. Sisämaahan kuljettaessa huuhtoutuneisuus vähenee asteittain ja 

moreeniselänteiden tyyppi vaihtuu huuhtoutumattomiksi. 

 

Kuuskajaskarilla voimakas vastakohtaisuus hallitsee maisemaa. Saaren topografis-

geologinen perusrunko muodostuu länsi- ja pohjoisosan karuista kalliorannoista, keski-

osan metsäisestä alueesta sekä itärannan matalasta, alavasta merenpohjan rehevöittä-

mästä rantavyöhykkeestä. Pääosa rakennuskannasta sijoittuu suojaiseen keskiosaan, kun 

taas länsirannan kalliot ovat luoneet erinomaisen paikan tykkien sijoittamiseen. Kuuska-

jaskarin itäinen osa on maaperältään hiekkamoreenia, joka on jäätikön kuljettamista, 

kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen maalaji. Saaren läntinen 

puoli ja pienet osat eteläkärkeä ovat taas kallioalueita, joiden päällä on alle metrin poh-

jamoreenikerros. Pohjamoreeni taas on mannerjään alaosassa kulkeutunut, tiiviiksi pak-

kautunut, usein runsaasti hienoainesta sisältävä, sekalajitteinen maalaji. 61 Kuuskajaska-

rin länsi-, luoteis- ja pohjoisrannoilla esiintyy runsaasti mannerjäätikön hiomia silokal-

lioita. Länsirannalla esiintyvät kallioselänteet ovat varsinkin lakialueiltaan pääosin avo-

kallioisia ja osin meren puolelta jyrkkärinteisiä. Tämä on osaltaan helpottanut ja vaikut-

tanut saaren puolustamiseen. Kallioselänteen painanteissa esiintyy paikoin tiivistä poh-

jamoreenia ohuina kerroksina. 

 

3.1.1.1. Maankohoaminen 

 

Jääkauden aikana 2-3 kilometrin paksuinen jäämassa painoi maankamaraa ja nykyinen 

maankohoaminen johtuu maan palautumisesta tasapainotilaansa. Rauman rannikolla 

maa kohoaa noin kuuden millimetrin vuosivauhdilla ja uusia maa-alueita syntyy koko 

ajan. 62 Maankohoaminen vaikuttaa voimakkaasti Selkämeren maisemaan, kun vesijät-

tömaalle ilmaantuu uutta kasvillisuutta. Maankohoaminen vaikutuksesta sisäsaaristo 

tulee vähitellen liittymään mantereeseen ja ulkosaaristo muuttumaan sisäsaaristoksi. 

                                                 
61 Salonen et al. 2002, 46. 
62 Lehtinen 1995, 12–17 & Rikkinen 1994, 12–20. 
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Selkämeren maankohoamisrannikko onkin kansainvälisesti ainutlaatuinen elinympäris-

tö. 

 

Kuvat 1 ja 2. Kuuskajaskarin maankohoamisrannikkoa, jossa kasvaa muun muassa tervaleppää, 
tyrniä, pihlajaa ja koivua. Rannalla on kesäisin laidunnettu lampaita. Kuvat: Elina Mustalampi 
2007. 
 

Parhaiten maankohoaminen näkyy Rauman saaristossa rantakasvillisuuden muutoksina. 

Kasvillisuuden muuttumista voidaan tarkastella parhaiten matalilla ja tasaisilla rannoil-

la, jonne syntyy niittyalueita. Aluksi rannoille hakeutuu pioneerikasveja, yksittäisiä pih-

lajia sekä Selkämerelle tyypillistä tyrniä. Rehevillä rannoilla kasvaa myöhemmin terva-

leppiä ja muita lehtipuita sekä myöhemmin kuusia. Ajan kuluessa saattaa myös muo-

dostua vanhaa metsää. 63  

 

Matalat lahdet kuroutuvat irti merestä ja muuttuvat pieniksi avovesialueiksi eli fladoik-

si, joilla on yhteys mereen korkeintaan parin kapean ja matalan aukon kautta. Uusia 

saaria ilmestyy matalikoille ja laivaväylät madaltuvat. Kuroutuessaan irti merestä fladan 

kasvillisuus käy läpi tietyn kasvillisuuden muuttumisen eli sukkession. Flada on hyvin 

ravinteikas kasvuympäristö, joka toimii myös vesilintujen ja kahlaajien pesimä- ja ruo-

kailupaikkoina. Meriyhteyden katkettua niistä syntyy kluuvijärviä, ja lopulta useimmat 

muuttuvat kuivaksi maaksi. Ruovikko antaa tilaa rantaniitylle ja lopulta metsälle. 64  

 

Kuuskajaskari on noussut merestä noin 2000 vuotta sitten maankohoamisen seuraukse-

na. Maannousu alkoi viimeisimmän jääkauden päätyttyä noin 10 000 vuotta sitten. 

Kuuskajaskarin mantereenpuoleinen ranta on mataloitunut ja karikoitunut maankohoa-

misen vaikutuksesta. Saaren maisemassa maankohoaminen näkyy parhaiten rantakasvil-

lisuuden muutoksina. Esimerkiksi saaren kaakkoisrannan merenrantapensaikossa kasvaa 

                                                 
63 Laine & Korpinen 2006, 21. 
64 Manninen 2005, 109 & Laine & Korpinen 2006, 21. 



 29 

pioneerikasvillisuutta, kuten pihlajaa ja tyrniä sekä nuorta tervaleppää ja rauduskoivua. 

Maannousun vaikutuksesta saaren kohoamisrannoille todennäköisesti kasvaa myöhem-

min kuusia. Myös saaren itärannan niityt ovat merkittäviä ja suojeltavia maanko-

hoamismerenrantoja, joista osaa on laidunnettu. 65 

 

v. 2025       v. 4000 

 

Kartat 4 ja 5. Karkea arvio maan kohoamisesta Rauman rannikolla vuodesta 2025 vuoteen 
4000. Kuuskajaskari sijaitsee karttojen keskellä. Kartoissa vaaleansininen, jota ympäröi musta 
viiva = ennustettu meri, tummempi sininen = ennustettu järvi, kosteikko, joki tai puro, harmaa = 
Rauman satama ja musta viiva = nykyinen rantaviiva. Vasemmalla Kuuskajaskari vuonna 2025 
ja oikealla vuonna 4000. Laskenta ja kartta Posiva oy © Ari Ikonen 2007. Meren syvyysaineisto © 
Merenkulkulaitos 2005 lupa no. 529/721/2005. Maa-alueiden korkeuskäyrät/peruskartta © Lupa no. 
41/MYY/07. 
   

Ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta meren pinta nousee ja se tulee osaltaan vaikutta-

maan maankohoamisen vaikutuksiin. Selkämerellä maakohoamisen ja merenpinnan 

nousun odotetaan jopa kumoavan toisensa. Mielenkiintoista onkin seurata, miten paljon 

ilmastonmuutokseen liittyvä vedenpinnan nousu korvaa maankohoamisen vaikutusta 

meri- ja rantaympäristöön. 

 

3.1.2. Ilmasto-olot 

 

Ilmasto-olot vaikuttavat niin elolliseen luontoon kuin inhimilliseen toimintaankin. Tar-

kasteltaessa ilmastoa on yleensä otettava huomioon tarkasteltavan alueen makro- eli 

suurilmasto, meso- eli paikallisilmasto ja mikro- eli pienilmasto. Suomi kuuluu lauhke-

aan suurilmastovyöhykkeeseen, jolle on tyypillistä sateisuus ympäri vuoden sekä vuo-

denaikojen vaihtelut. Suomen suurilmastolliset erot etelä- ja pohjoisosien sekä länsi- ja 

itäosien kesken ovat selkeitä. Suurilmasto on valtamerten muokkaamaa. Suurilmastoon 

vaikuttavat alueen maantieteellinen sijainti, korkeussuhteet sekä meren tai suuren järven 

läheisyys, eikä siihen ole mahdollista vaikuttaa. 66 

                                                 
65 Vuotila 2003, 11. 
66 Rautamäki 1989, 31 & Rautamäki 1997, 16. 
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Paikallisilmastolla tarkoitetaan ilmastoa, joka syntyy vesisuhteiden, maanpinnan muoto-

jen, maalajien, kasvillisuuden ja ihmistoiminnan yhteisvaikutuksesta. Paikallisilmasto 

poikkeaa usein vallitsevasta suurilmastosta. Maaston muodot vaikuttavat säteily- ja 

lämpöoloihin sekä tuulisuuteen ja sateen jakautumiseen. Myös metsä- ja vesialueet toi-

mivat lämpö- sekä kosteusolojen tasaajina. 67 Paikallisilmastoihin ihminen vaikuttaa 

lähinnä tahattomasti. Pienilmastolla tarkoitetaan ilmaston paikallisia eroja, ja se voi 

vaihdella hyvinkin pienellä alueella. Pienilmastoon vaikuttavat muun muassa maaston 

pinnanmuodot, maalajit ja, säteily-, lämpö-, tuuli- ja sateisuusolot sekä lähistöllä sijait-

sevat vesistöt.  68 Kuuskajaskarilla ilmasto-olot ovat merkittävästi vaikuttaneet asutuk-

sen ja tiestön sijoittumisessa. Suurin osa rakennuksista on sijoittunut tuulelta ja kinos-

tumiselta suojaiseen saaren metsäiseen keskiosaan. 

 

Rauman rannikon ilmastolle ominaista on ilmasto-olojen suuri muuttuminen mereltä 

mantereelle siirryttäessä. Merellinen suurilmasto vaikuttaa Rauman rannikon paikal-

lisilmastoon. Lämpötilaero rannikon ja sisämaan välillä on selkeä vuodenajasta riippu-

en. Keväällä sisämaassa on lämpimämpää kuin rannikon tuntumassa. Kesällä meren 

lämmetessä hitaasti, rannikon lämpötila kohoaa jopa yli sisämaan tason. Toisaalta hel-

lepäiviä ei juuri saaristossa ole. Syksyllä lämmin meri tasoittaa lämpötilaeroja niin, että 

pakkasta saaristossa ei ole syyskuussa juuri koskaan. Golfvirran vaikutus lämpötiloihin 

on suuri koko Selkämerellä, jossa lämpötilat ovat talvella noin kymmenen astetta läm-

pimämpiä kuin keskimäärin samoilla pohjoisen pallonpuoliskon leveysasteilla 69.  

                                                 
67 Rautamäki 1997, 16. 
68 Huovila 1987, 23–24. 
69 Rikkinen 1994, 21. 
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      Kuuskajaskarin keskilämpötila 
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Kaavio 2. Kuukauden keskilämpötilojen vuotuinen kulku Kuuskajaskarilla vuosina 1959–1999. 
Kaavio: Elina Mustalampi 2007. Tilastotiedot: Ilmatieteen laitos. 

 

Selkämeri pysyy auki lähes koko talven. Kuuskajaskarissa on toiminut Rauma-

Kuuskajaskari sääasema vuosina 1955–1996. Sääasema muutettiin automaattiasemaksi 

vuoden 1996 lopulla, ja se toimi vuoden 1999 loppuun. Sääaseman aikana on mitattu 

kaksi sääennätystä, jotka ovat syyskuun lämpimin päivä vuodelta 1968 ja matalin paine 

helmikuulta 1992. 70 Kuuskajaskarilla on ollut vuosien 1961–1990 aikana keskimäärin 

37 kovaa pakkaspäivää ja vain kolme hellepäivää. 71 Lämpötiloihin vaikuttavat oleelli-

sesti myös tuuliolosuhteet. 

Selkämerellä vallitsevat lounais- ja länsituulet. Itäiset ja pohjoiset tuulia on jonkin ver-

ran talviaikaan. Kevätkaudella lännen ja pohjoiset väliset tuulet ovat yleisiä. Muina 

vuodenaikoina eteläisen sektorin, etenkin lounaisen, tuulet ovat tavallisimpia. Talvituu-

let ovat yleensä kesätuulia voimakkaampia. Merellä tuulen nopeudet ovat korkeampia 

kuin mantereella, sillä merellä ei ole tuulta hidastavaa kitkaa. Kuuskajaskarilla tuulen 

nopeuden pitkäaikainen vuotuinen arvo on ollut 5,4 m/s, kun esimerkiksi mantereella 

sijaitsevassa Niinisalossa se on ollut 2,8 m/s. 72 

Selkämeren rannikolla puhaltaa joskus meren ja mantereen lämpötilaeroista johtuen 

viileätä ja kosteaa meri-ilmaa mantereelle tuova merituuli. Merituulta esiintyy loppuke-

                                                 
70 Ilmatieteen laitos, ennätystilastot 1/2007. 
71 Lehtinen 1995, 20. Kovaksi pakkaspäiväksi luetaan päivä, jolloin vuorokauden keskilämpötila on alle -
10C° ja hellepäiväksi, jos vuorokauden korkein lämpötila on ylittänyt +25C°. 
72 Lehtinen 1995, 19–20. 
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vään lämpimistä päivistä aina keskikesään asti. Merituuli on voimakkaimmillaan ilta-

päivällä, ja auringon laskiessa se hiipuu kokonaan. 73 Kovatuulisia päiviä, jolloin tuulen 

nopeus on ylittänyt 10m/s, on Kuuskajaskarilla ollut keskimäärin 60. 74 Maanpinnan 

muodot ja korkeuserot vaikuttavat erityisesti maan pinnalla kulkeviin pintatuuliin. 

Kuuskajaskarilla meren puoleiset kalliot sekä metsät hidastavat mereltä puhaltavia tuu-

lia. Tuulen nopeus saattaa hidastua tiheässä metsässä jopa puoleen 50 metrin matkalla. 

Myös metsänreunan lähelle maanpintaa syntyy usein tyynempi alue. 75 

Tuulet ja maastonmuodot ohjaavat jonkin verran sateiden jakautumista. Kevät on Sel-

kämerellä kuivinta aikaa, sillä viileä meri estää pystysuuntaisten virtausten synnyn, joka 

taas on edellytyksenä kumpupilvien ja sadekuurojen muodostumiselle. Syksyllä tilanne 

on taas päinvastainen, meriveden ollessa maata lämpimämpi. Kumpupilvisyys ja sade-

kuurot ovat tuolloin yleisiä. Myös lumen tulo saattaa olla voimakasta, kun sulalta merel-

tä tulee rannikolle. Lumi siirtyy pois tuulisimmilta alueilta ja kasaantuu vähätuulisem-

piin paikkoihin, Kuuskajaskarissa usein metsän reunoille. Sadepäiviä on Kuuskajaska-

rilla ollut keskimäärin 172 ja ukkospäiviä 9. 76 

Kuuskajaskarin sademäärien vuotuiset keskiarvot 
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Kaavio 3. Kuuskajaskarin vuotuinen sademäärä vuosina 1959–1996. Vähäsateisinta on keväisin 
ja elokuu on sateisin kuukausi. Kaavio: Elina Mustalampi 2007. Tilastotiedot: Ilmatieteen laitos.  
 

 

 

                                                 
73 Lehtinen 1995, 19–20. 
74 Vuosien 1961–1990 välisenä aikana. 
75 Rautamäki 1989, 35. 
76 Lehtinen 1995, 20. 
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3.1.3. Vesistöt 

 

Vesi- ja vesistöt vaikuttavat osaltaan myös ilmasto-olosuhteisiin ja vesisuhteilla on 

merkittävä vaikutus maiseman elintoiminnoille. Yhdessä maaperän ja ilmastotekijöiden 

kanssa vesisuhteet muodostavat kasvillisuuden menestymismahdollisuudet ja muun 

elollisen luonnon olosuhteet. Valuma-alueiden tapahtumat kertautuvat vesioloissa. Va-

luma-alueella tarkoitan vedenjakajan rajaamaa vesistöaluetta. Valuma-alueiden pää-

uomia ovat joet, jotka yhdessä järvien, meren ja lampien kanssa muodostavat vesistön. 

Rankkasateet ja lumien sulaminen aiheuttavat usein valuntapiikkejä, jota kasvillisuus ja 

maaperä voivat hidastaa. Vedenjakajat taas ovat korkeita maastonkohtia, jotka jakavat 

sataneen veden. 77 Kuuskajaskarilla suurimpina vedenjakajina toimivat länsirannan kal-

liot, joista pintavedet valuvat pääosin suoraan mereen. Kuuskajaskarilla kallio- ja maa-

perä ovat vähäravinteisia ja vettä kerääviä soita ei saarella ole luoteisrannan kallioiden 

pieniä karuja soistumia lukuun ottamatta. Myöskään tulvaniittyjä saarella ei ole. Keski-

osassa saarta on sijainnut korpinotkoja, jotka on ojitettu luultavasti 1950–1960-luvulla. 

Vielä 1950-luvulla saaren keskiosassa sijainneen pellon ojat on nykyään osin peitetty, 

osin ne ovat edelleen näkyvissä. Ojien tarkoitus on ollut maan kuivatus ja tulvien ehkäi-

seminen. Nämä ojat olisi hyvä säilyttää osana samoilumetsää ja saaren kulttuurimaise-

maa. Pohjavesiesiintymiä ei Kuuskajaskarilla juurikaan ole.  

 

Selkämeri veden suolapitoisuus on 5-6 promillea eikä pinta- ja pohjakerroksen välillä 

synny merkittäviä pitoisuuseroja. Ainoastaan suurimpien Satakunnan jokien, kuten Ko-

kemäenjoen, Eurajoen ja Karvianjoen suualueilla vesi kerrostuu talvisin jään alla make-

aksi pintavesikerrokseksi ja suolaiseksi pohjakerrokseksi. Ne kuitenkin sekoittuvat ke-

väisin jäiden lähdettyä. Myös syys- ja talvimyrskyt sekoittavat vettä tehokkaasti. Ko-

kemäenjokea lukuun ottamatta Selkämereen laskevat joet ovat pienehköjä ja niiden vai-

kutus merialueen tilaan on vähäinen. Rauman edustan rannikolla meri virtaa yleensä 

pohjoiseen tai etelään riippuen tuulen suunnasta. Pohjoinen merivirtaus on kuitenkin 

vallitsevampi. Saariston suojaamalla ranta-alueella kuitenkin veden virtaussuunnat saat-

tavat poiketa päävirtaussuunnista. Rauman edustalla Kuuskajaskariakin kiertävät syvät 

Valkeakarin ja Rihtniemen laivaväylät toimivat tehokkaina vedenvaihdon reitteinä. 

Rauman edustan veden laatu on viime vuosina parantunut ja veden käyttökelpoisuus on 

nykyään hyvä. 78 Kuuskajaskaria ympäröivä Raumanmeren vesistöalue luo kiistatta se-

                                                 
77 Rautamäki 1997, 15–16. 
78 Lehtinen 1995, 16–18 & Kirkkala et al. 2005, 48–49. 
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kä esteettisesti sekä visuaalisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden, josta saatavia elä-

myksiä voidaan hyödyntää muun muassa vapaa-ajan toimintoihin. 

 

3.1.4. Kasvillisuus 

 

Kasvillisuuteen vaikuttavat kaikki edellä mainitut maisemarakenteen perustekijät.  Kas-

villisuus muuttuu koko ajan, ja sen muutokset näkyvät voimakkaimmin maisemakuvas-

sa. Ihmisen voi hoitaa ja muokata kasvillisuutta, ja vaikuttaa ympäristön laatuun ja viih-

tyvyyteen. 

 

 
Kartta 6. Ortoilmakuvassa näkyy saaren peitteisyys. Mitä tummempi punainen sitä lehtipuuval-
taisempaa alueella on. Kasvillisuusvyöhykejaottelu on tehty Heikki Vuotilan kasvillisuusinven-
toinnin pohjalta (2003). Teemakartta: Elina Mustalampi 2007. Pohjakartta: Ortoilmakuva, Rauman 
kaupunki 2007. 
 

Maankohoaminen näkyy Kuuskajaskarin ympäristössä parhaiten rantakasvillisuuden 

muutoksina. Etenkin saaren mantereenpuoleinen ranta on mataloitunut ja karikoitunut 

Kuuskajaskarin 

kasvillisuusvyöhykkeet: 

 

1. Kalliometsä 
2. Kuusivaltainen  
kangasmetsä 
3. Tervaleppäpuustoinen 
rantalehto 
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maankohoamisen vaikutuksesta. Metsäkasvillisuuden perusteella Suomi voidaan jakaa 

eri vyöhykkeisiin, jotka määräytyvät ilmastollisten piirteiden, kuten lämpötilan ja me-

rellisyyden tai mantereisuuden perusteella. Kuuskajaskari kuuluu eteläisen Satakunnan 

tavoin pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen eli taigaan, ns. vuokkovyöhykkeseen, mut-

ta saaresta on löydettävissä myös hemiboreaalisen tammivyöhykkeen kasvistollisia piir-

teitä. 79 Kuuskajaskarin kasvilajisto on monipuolista varsinkin mantereen puoleisessa 

lehtomaisessa rantaosassa, josta löytyy alkuperäisillä paikoilla kasvavia luonnonkasve-

ja. 

 

Rauman kaupungin ympäristövirasto teetti Kuuskajaskarille kasvillisuusinventoinnin 

elokuussa 2003, jossa määriteltiin saaren kasvillisuus sekä arvokkaimmat luontotyypit. 

Inventoinnissa, kuten tässä tutkimuksessakin, Kuuskajaskarin kasvillisuusvyöhykkeet 

on jaettu kolmeen osaan; Pohjanlahden puoleiseen kalliometsäiseen länsiosaan (1), kuu-

sivaltaisen kangasmetsän vallitsemaan keskiosaan (2) ja mantereen puoleiseen lehto-

maiseen rantaosaan (3). 

 

Pohjanlahden puoleinen karu ja monin paikoin luonnontilainen kalliometsien alue (1) 

kohoaa loivasti saaren keskiosaan saakka. Tällä alueella sijaitsee puolustusvoimien ra-

kentama suuri ampumaradan suojavalli sekä neljä kallioihin maastoutettua tykkiasemaa. 

Tykkien ampumasektoreilta on isot puut kaadettu pois. Selkämeren rannikkotykistö 

Kilta on pitänyt tykkien ampumasektorit taimikkona puolustusvoimien poistuttua saa-

relta, mutta saaren ampumarata on taimikoitunut. Parhaiten kallioalueita on säilynyt 

saaren pohjoiskärjessä sekä pienellä alueella saaren keskiosassa kasarmirakennuksen ja 

ampumaradan välissä. Saaren lounaiskulmassa sijaitsee luonnontilainen, kuivahko leh-

tomainen sekametsä, joka on arvokas vanhana metsänä säilytettäväksi suositeltava alue. 

Samoin tämän alueen vieressä sijaitsee tuore puna-ailakkilehto, joka on metsälain mu-

kainen luonnontilaisen kaltainen arvokas elinympäristö. 80 

 

Saaren keskiosa (2) on kuusivaltaisten kangasmetsien vallitsemaa ja metsäalueet ovat 

pirstoutuneita. Tällä alueella sijaitsee myös suurin osa saaren rakennuksista ja teistä. 

Alueen talousmetsissä iso puusto on harvahkoa ja uudistusikäistä tai hieman vanhem-

paa. Teiden ja aukeiden reunoilla lehtipuupensaikot kasvavat runsaina ja alueen luon-

nontilaisuus on vähäistä. Asuntoalueen vieressä ja entisen sotilaskodin takana on tai-

                                                 
79 Lehtinen 1995, 21. 
80 Vuotila 2003, 2–3. 
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mikkoaluetta. Puolustusvoimat on kaatanut metsää saarelta vuosien varrella ja tämän 

vuoksi saarella on paljon taimikkoa. Kasarmialueen piha-alueella kasvaa Douglas-

kuusta, jota on istutettu saarelle henkilökunnan toimesta.  

 

Mantereen puoleisessa lehtomaisessa rantaosassa (3) kasvaa tervaleppää. Se on lehto-

maista, alavaa, matalarantaista ja rehevän kasvipeitteistä. Rehevyys on alavan meren-

pohjan ja meren ravinnelisän ansiota. Kasarmi- ja asuntoalueen kohdalla saaren itäran-

nalla lehdot ja kangasmetsät ovat harvennettuja ja valoisia. Kasarmipihan ja saaren poh-

joisen niemenkärjen välillä sijaitsevat kangasmetsä- ja lehtoalueet ovat metsälain mu-

kaan luonnontilaisen kaltaisia arvokkaita elinympäristöjä ja arvokkaita luonnontilaisten 

kaltaisia tuoreita lehtoja. Useimmiten saaren lehdot ovat niukkaravinteisia ja niistä puut-

tuvat vaateliaat lehtoruohot ja jalopuut. 81 

 

Kuuskajaskari on ollut sotilaiden tallomana useita vuosikymmeniä, joka on vaikuttanut 

saaren luontoon. Etenkin leveät ja asfaltoidut tiet, tiilirakenteinen kasarmi ja tykistösek-

torit tuovat saaren ympäristöön oman kulttuurisen luonteensa. Kuuskajaskarin mante-

reenpuoleinen ranta on loivempi ja matalampi, jonka vuoksi laiturit sijoittuvat tälle puo-

lelle. Merenpuoleinen ranta on jyrkempi ja vaikeakulkuisempi. Saaren länsiranta onkin 

kivikkoista, ulkosaaristomaista ja luonnontilaista. Saaren ympäristöä hoidettiin puolus-

tusvoimien aikaan kasarmialueen lisäksi puu- ja betonilaiturille johtavien teiden alueel-

ta, rivitalojen edustalta, lentopallokentältä sekä parakkien pihoilta. Lisäksi saarella oli 

säännöllistä metsänhakkuuta, josta saatiin haketta päällysteeksi pururadalle. Saaren ym-

päristön yleisestä kunnossapidosta huolehti talonmies. 82 

 

3.2. Alueen historiallinen maisematarkastelu 

3.2.1. Rauman historiaa 

 

Rauma on yksi Suomen vanhimmista kaupungeista, joka kehittyi vähitellen keskiajan 

lopulla. Jo 1300-luvun puolivälissä rakennettiin Rauman ensimmäinen katolinen temp-

peli, Pyhän Kolminaisuuden kirkko. Ilmeisesti samana vuonna perustettiin myös fran-

siskaaniluostari. Nimi Rauma tulee saksankielisestä sanasta straum, joka tarkoittaa me-

ren salmea. Rauman perustamisvuotena pidetään vuotta 1442, vaikka jo tuota ennen 

Raumasta oli muodostunut alueen kaupallinen ja kirkollinen keskus luostarinsa vuoksi. 

                                                 
81 Vuotila 2003, 2–3 
82 Hilkka Sundin & Jouko Keinäsen haastattelu 4.1.2005. 
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17. huhtikuuta 1442 ritari Karl Knutsson vahvisti sinetillään Rauman porvareille oikeu-

den harjoittaa kauppaa ja nauttia kaikkia lain ja oikeuden suomia etuja mitä Turun por-

vareillakin oli. Tärkeänä elinkeinona Raumalla oli merenkulku ja jo vuonna 1413 Unio, 

eli Unajan kylä mainitaan veroluettelossa. Unajanlahden madaltuessa satama ja kauppa-

paikka siirrettiin Rauman kylään. Raumalta vietiin ja tuotiin tavaraa koko Itämeren alu-

eelta. 83 

 

1500-luvulla rutto hävitti suuren osan Rauman asukkaista. 1600- ja 1700-luvut olivat 

Raumalla pysähtyneen kehityksen kautta, johon vaikuttivat muun muassa Ruotsin suur-

valta-ajan kehittämisen tarpeet ja erinäiset kiellot. Esimerkiksi vuonna 1636 Rauma 

menetti 130 vuodeksi oikeutensa ulkomaanpurjehduksiin. Tavaraa saatiin tuolloin viedä 

vain Turkuun ja Tukholmaan. Tuli tuhosi Rauman kaupungin kaksi kertaa vuosina 1640 

ja 1682. 1700-luvulla isoviha vaikutti kaupungin talouteen taantuvasti. Itämaisen sodan 

aikana 1850-luvulla Raumaa pommitettiin kaksi kertaa. 84 

 

Vuonna 1830 Rauma sai viimein tapulioikeudet, joka toi oikeuden purjehtia kaikkiin 

ulkomaiden satamiin. 1800-luvun lopulla Raumasta kehittyikin tärkeä satamakaupunki, 

kun kauppalaivasto kasvoi ja talous elpyi. Sekä alusten määrä että koko kasvoivat. 

1880–1890-luvulla kolmasosa Rauman asukkaista oli merimiehiä ja heidän perheenjä-

seniään.  Myös kaupungin väkiluku kasvoi. Raumalla oli 1820-luvulla asukkaita 1500 ja 

vuosisadan vaihteessa jo 5000. Raumalle rakennettiin rautatie vuonna 1897. Rauman 

merenkulku taantui 1900-luvun alussa, kun höyrylaivat valtasivat markkinoita. Myös 

suurimmat laivanvarustajat kuolivat samaan aikaan ja liikemiesten usko purjelaivojen 

mahdollisuuksiin rakoili. Purjelaivakauden ja raumalaisen kauppamerenkulun katsottiin 

päättyneen vuonna 1950, kun viimeinen Raumalla rakennettu purjelaiva kuunari Uljas 

upotettiin juhlallisin seremonioin vuonna 1950. 85  

 

1900-luvulla Suomi muuttui muutamassa vuosikymmenessä maatalousmaasta teolli-

suusvaltioksi. Suurin muutos tapahtui kuitenkin vasta toisen maailmansodan jälkeen. 

Tällöin Rauman teollisuus monipuolistui sekä laajeni ja väkiluku nousi nopeasti. Myös 

Rauma siirtyi merenkulku- ja koulukaupungista teollisuuskaupungiksi. Suurimpana 

työnantajana olivat Rauma Repola ltd ja sen perilliset Rauma-Raahe ja Rauma-Repola, 

joka kehittyi suureksi telakaksi. Vielä 1970- ja 1980-luvuilla Rauma oli yksi merkittä-

                                                 
83 Mäkinen 1954, 8 & Jalonen et al. 1991, 7. 
84 Mäkinen 1954, 8–9 & Jalonen et al. 1991, 7. 
85 Mäkinen 1954, 8–9 & Jalonen et al. 1991, 7 & Heino 2002, 45–49. 
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vimmistä teollisuuskeskuksista Suomessa. 1990-luvun alussa 36 % raumalaisia oli töis-

sä teollisuudessa kun se vielä vuosikymmentä aiemmin oli ollut 45 %.  1990-luvulla 

palvelu ja kauppa alkoivat työllistää yhä enemmän raumalaisia. 86 Nykyisin Rauma on 

noin 37 000 asukkaan elävä merikaupunki, jossa on niin metallituote-, pien-, tekstiili-, 

vaatetus-, elintarvike- ja paperinjalostusteollisuutta sekä länsirannikon suurin konttisa-

tama.  

 

3.2.2.  Aika Kuuskajaskarilla ennen rannikkotykistöä  

 

Varhaisimmat tiedot kertovat, että Kuuskajaskari on ollut kesälaidunsaari ainakin 1600-

luvulta lähtien. Vuonna 1687 Rauman kaupungin valtuustossa käsiteltiin kysymystä 

kaupungin pienten luotojen ja ulkokarien käytön järjestämisestä, sillä kaupungin varat 

olivat tuolloin niukat ja porvarien karja tarvitsi laidunmaita sekä rehua. Tuolloin Rau-

man kaupungin edustan luodot ja ulkokarit verotettiin ja jaettiin vuokrattaviksi porvari-

en kesken. Kuuskajaskari kallioineen mainitaan vuoden 1688 luotojen vuokraluettelossa 

olleen karjan laidunnussaarena ja vuokrattuna Saukon talolle hintaan 1 taaleri 16 äyriä. 

87 Vuonna 1746 pidetyssä luotojen huutokaupassa Kuuskajaskari ja sen ympäröimät 

kallioalueet vuokrattiin Juhana Rahgolle hopearahana 7 taalarin ja 16 äyrin hintaan. 

Vuoden 1802 niittyjen ja luotojen vuokraluettelossa Kuuskajaskari on mainittu edelleen 

olleen vuokrattuna 19 kuparitaalarin ja 16 äyrin hopearahan hintaan. 88 Laidunnukseen 

ja viljelyyn kelpaavaa maa-alaa ei saarella kuitenkaan ollut kovinkaan paljon. Myös-

kään tulvaniittyjä ei saarella ole 89. Kuuskajaskarissa ei ole ollut laajaa saaristolaisasu-

tusta, vaikka muuten Rauman saaristo on ollut melko asutettua 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteessa. Vuoteen 1890 mennessä oli Rauman saaristoon rakentunut noin 20 torppaa 

ja saaristolaisasutus lisääntyi 1900-luvulle tultaessa huomattavasti 90.  

                                                 
86 Heino 2002, 277 ja 477–478. 
87 Lähteenoja 1932, 178–179. 
88 Lähteenoja 1935, 226–227. 
89 Vuotila 2003, 3. 
90 Heljala 1990, 13. 
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Kartta 7. Rauman edustan saaria ja luotoja vuonna 1903. Iso osa saarista on laitumena. Kuus-
kajaskari on kehystetty karttaan punaisella ja se on pääosin havumetsän peittämää. Kartassa 
vaalea violetti = havumetsä, tumma violetti = kallio, vaalea sininen = lehtimetsä, vaalea vihreä 
= laidunmaa, oranssi = sekametsä, värittämätön alue = pelto, sininen, keskeltä valkea = vettä, 
vaalea grafiitti = niitty. Senaatinkartta 1903. Kansallisarkisto, senaatin karttakokoelma. Lehti XVI.12. 
 

Kuuskajaskarin nimi on luultavasti kansakielessä syntynyt kuusia kajastavasta karista, 

josta sen alkuperäinen kirjoitusasu ”Kuus Kajaskari” kertoo. Nimi juontaa purjelaivojen 

aikaan, jolloin merimiehet luovivat aluksensa satamaan käyttäen kuusia kasvavaa saarta 

navigointimerkkinään. Vielä tänäkin päivänä sopivalla säällä voi havaita kalliota kajas-

tavan korkeahkon Kalli(o)Kajaskarin sekä sen meren puolella kuusia kajastavan karin. 

Myös Rihtniemestä etelään saaret ovat pääosin kallioisia, joissa kaakonpuoleiset päät 

ovat moreenirantaisia ja kivikkoisia. Toisen tulkinnan mukaan nimen taustalla on lokkia 

tarkoittava murresana ”kaija”.  
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Kuvat 3 ja 4. Kuuskajaskarilla toimi koulu linnakkeen lapsille vuodesta 1947. Oikeassa kuvas-
sa koulun oppilaat ja opettaja Linnea Johnson leikkivät piirileikkiä koulurakennuksena toimi-
neen Fagerströmin torpan pihalla vuonna 1948. Vasemmassa kuvassa Onni Jansson Kuuskajas-
karin läntisellä rantakalliolla noin vuonna 1932. Taustalla näkyy Fagerströmin kalastajatorppa.  
Kuvat: Eini Seikkula & Onni Jansson, perikunta.  

 

Saaren etelänokassa oli korkea kallio91 ja sen itäpuolella tasaista maata, alavaa ki-

vistä rantaa. Tähän rannan tuntumaan mutta kuivalle kangasmaalle hän raivaisi pi-

han ja nostaisi huoneen. Läntinen kallio suojaisi tupaa ja paattirantaa ulkomeren 

suorilta tuulilta ja hyvä olisi kalliolle nousta, kavuta muutama askel suoraan tuvan 

kynnykseltä, antaa katseensa kiertää avaraa taivaanrantaa, muutaman luodon rik-

komaa, arvioida siitä taivaan merkkejä ja katsella liikettä ulappain kaukaisuudessa. 
92 

 

Näin Tapio Koivukari teoksessaan Luodetuulen maa kuvailee paikkaa, jonne Kuuska-

jaskarin torppa rakentui 1900-luvun alussa. Koivukarin kirja kertoo fiktiivisesti saaren 

varhaisesta asutuksesta ja ensimmäisen kalastajatorpan synnystä saarelle. Kuuskajaska-

rin ensimmäinen asukas oli luvialainen kalastaja Nestori Fagerström. Hän vuokrasi 

vuonna 1905 Kuuskajaskarin eteläiseltä rannalta maa-alueen ja alkoi rakentaa siihen 

torppaa 93. Tuon torpan paikalla on edelleen nähtävissä kivijalkaa sekä vanhoja pihakas-

veja 94. Koivukarin teksti kertoo ja kuvailee oivallisesti sitä, miten maisemarakenne on 

vaikuttanut asutuksen sijoittumiseen Kuuskajaskarille. Rantakalliot toisaalta suojasivat 

                                                 
91 Ks. kuva 3. 
92 Koivukari 2002, 62. 
93 Auli Janssonin puhelinhaastattelu 5.11.2007. Auli Jansson on Nestori Fagertrömin tyttären Alexandra 
Janssonin (omaa sukua Fagerström) pojan Onni Janssonin tytär. Janssonien perhe asui Kuuskajaskarin 
naapurisaaressa Kylmä-Santakarissa 1910- ja -20-luvuilla.  
94 Vuotila 2003, 15. 
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torppaa ja sen pelto- ja piha-aluetta pahimmilta merituulilta, toisaalta sieltä pystyi taas 

tähystämään avoimelle merelle.  

 

Fagerströmien perheeseen syntyi yhteensä seitsemän lasta. Torppa sai elantonsa kalas-

tuksesta. Rauman kaupungin kalavedet vuokrattiin 1870-luvulta lähtien noin kuudeksi 

vuodeksi kerrallaan saaristolaisille 95. Rauman rannikolla pääasiallisena saaliina pyydet-

tiin silakkaa, ahventa ja haukea 96. Torpan läheisyydessä on sijainnut pieni peltoalue 

sekä piharakennuksia. Rauman saariston saaristolaistilojen peltoalueet ovat olleet pirs-

toutuneita ja koostuneet useista pienistä alueista. Maatalous on ollut hyvin pitkälti oma-

varaistaloutta ja saaristolaiset ovat viljelleet leipäviljansa itse. Lisäksi perunoiden, sipu-

leiden, porkkanoiden ja muiden juuresten merkitys on ollut saariston torpparien ravin-

nossa huomattava. Saaristotilojen toimeentulolle oli tärkeää myös pienimuotoinen kar-

janhoito, joka antoi hieman lisätuloja ja turvasi ravinnonsaannin. 97 Omavaraistalouden 

ajalle oli ominaista, että ravinto, vaatteet ja tarvekalut tuotettiin itse hyödyntämällä mer-

ta, peltoja, metsiä ja niittyjä. 

  

Kuuskajaskarin torpan maa-alue on ollut Rauman kaupungin omistuksessa, ja kaupunki 

on vuokrannut sen torpparille 25 vuodeksi. Torpparin oli itse rakennettava kaikki ra-

kennukset ja näin ollen ne olivat torppareiden omia. 98 Meri eristää saariston asukkaat 

mantereesta, jolloin yhteydet kaupunkiin olivat tärkeitä. Kuuskajaskarin torpan asukkaat 

kulkivat kesällä veneellä ja talvella jalkaisin, hiihtämällä tai luistelemalla jäitse lähes 

samoja reittejä kuin veneellä avoveden aikaan. 1920-luvulla Kuuskajaskari toimi myös 

kaupunkilaisten virkistyskohteena.  

 

Kuuskajaskarin torppari Nestori Fagerström hukkui pudottuaan jäihin loppuvuodesta 

1921, jonka jälkeen torppaa jäi asuttamaan leski Maria Josefina Fagerström (omaa su-

kua Bergman). Maria Josefina kuoli seuraavana vuonna 1922 keuhkokuumeeseen. Tä-

män jälkeen saarella asui pääosin kesäaikaan Fagerströmien vanhin poika kalastaja Val-

frid Rauhavirta perheineen. Torpan asukkaat muuttivat lopullisesti pois saarelta vuoden 

1939 aikana. Vuodesta 1947 torppa toimi ensimmäisenä koulurakennuksena linnakkeen 

henkilökunnan lapsille. Torpassa toimi lisäksi sääasema ja osa rakennuksesta oli asun-

tona. Myöhemmin Rauman saaristokoulu siirtyi vanhaan sotilaskotiin ja se toimi saarel-

                                                 
95 Lähteenoja 1939, 268. 
96 Heljala 1990, 45. 
97 Heljala 1990, 84–86. 
98 Heljala 1990, 14. 
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la 1960-luvun puoleen väliin saakka. Torppa purettiin käyttökelvottomana 1960-luvun 

lopulla, kun saaren maisemakuvaa kohennettiin purkamalla vanhoja rakennuksia ja ra-

kentamalla uusia. 99 

 

Vielä ennen toista maailmansotaa Rauman saaristolaisten toimeentulo perustui moni-

toimitalouteen. Monitoimitaloudessa rahatulot oli hankittava mahdollisimman monesta 

lähteestä, kuten kalastuksen ohella maataloudesta, karjanhoidosta ja metsätöistä. Sotien 

jälkeen yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, jossa monitoimitaloudesta siirryttiin 

markkinatalouteen, ja kalastuselinkeinon murros vaikuttivat ratkaisevasti saaristo-

laiselämän päättymiseen. Kun muut Rauman edustan saaret alkoivat tyhjentyä 1900-

luvun puolenvälin tienoilla, Kuuskajaskarille muutti ihmisiä. Näin ollen Kuuskajaskari 

poikkeaa yleisestä 1950-luvun muuttoliikkeestä saaristosta kaupunkiin. Rauman edustan 

saarilla yksi tärkeä syy poismuuttoon oli toisen maailmansodan jälkeen ollut hyvä työl-

lisyystilanne kaupungissa. Toimeentulon saaminen oli helpompaa kaupungissa, jossa 

työpäivät olivat säännöllisiä ja elämä yksinkertaisempaa. 100 1900-luvun aikana länsi-

rannikon saaristoalueet ovat autioituneet ja tilalle on tullut kausiluonteista mökkiasutus-

ta. Rauman pohjoisessa saaristossa sijaitseva Reksaaren vanha kalastustila on muutettu 

matkailukäyttöön. Monitoimitalouteen perustuva saaristolaisuus katosi Rauman saaris-

tosta 1900-luvun lopulla 101. Saaristolaisasutuksen päättymisen myötä saariston kulttuu-

rimaisema on muuttunut, kun rantamaisemat ovat villiintyneet ja pellot kasvaneet um-

peen.  

 

3.2.3.  Kuuskajaskari linnakkeena  

 

Kuuskajaskarin linnakkeella on varsin lyhyt, mutta kunniakas historia. Linnake oli kan-

tahenkilökunnan ja varusmiesten keskuudessa erittäin haluttu palveluspaikka, johon 

osaltaan vaikutti muihin linnakkeisiin verrattuna lyhyt matka mantereelle ja kaupunkiin. 

Kantahenkilökunnan keskuudessa asiaan luonnollisesti vaikutti myös se, että lapset ky-

kenivät asua pääosin kotonaan. Koulupäivästä tosin tuli pitkä, kun aamuvene lähti seit-

semältä ja takaisin saareen pääsi vasta iltapäivällä neljän aikoihin. Kuuskajaskari oli 

varusmiesten keskuudessa tunnettu erittäin tehokkaasta ja pätevästä perus- ja erikois-

koulutuksestaan. Kuuskajaskarissa oli kehuttu olevan myös rykmentin paras ruoka.  

                                                 
99 Risto Sipposen haastattelu 23.10.2007. 
100 Heljala 1990, 104–105. 
101 Sundelin 1996, 30–32 & Heljala 1990, 105–106. 
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Tarkkaa syytä sille, miksei Kuuskajaskari ole ollut kovinkaan asuttu saari ennen rannik-

kotykistöä ei ole tiedossa, mutta yksi syy saattaa olla se, että se on sijainnut niin kauka-

na mantereesta, eikä siellä ole ollut hyvää viljelys- ja laidunnusmaata. Ehkä juuri se, 

ettei saarella ollut asutusta vaikutti siihen, että puolustusvoimat valitsivat saaren rannik-

kolinnakkeen tukikohdaksi. Kuuskajaskari oli pinnanmuodoiltaan ja kooltaan sopiva 

puolustusvoimien käyttöön, sillä korkeusero saarella on niin suuri, että ympäröivää me-

rialuetta on helppo tähystää, rannat ovat kallioisia ja maihinnousu hankalaa ilman val-

misteluja. Lisäksi pinta-ala on riittävä suurenkin ihmisjoukon asuttamiseen ja saarta 

kiertävät molemmin puolin hyvät laivaväylät. Toisaalta rannikkolinnake olisi voitu si-

joittaa myös muun muassa mantereella sijaitsevaan Rihtniemeen tai Nurmesluotoon, 

mutta rannikkolinnakkeen katsottiin sopivan paremmin saarelle kuin mantereelle 102. 

 

Suomen lounaisosissa olevat merivoimat yhdistettiin lokakuussa 1939 Lounais-Suomen 

meripuolustukseksi, johon kuuluivat rannikkotykistöstä Turun ja Satakunnan Lohkot. 

Tuolloin tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuivat rannikon puolustuksen järjestely ja lin-

noittaminen. 103 Satakunnan lohkoon kuuluivat Reposaaren linnake ja vartioalue sekä 

Rauman ja Luvian vartioalueet. Syksyllä 1939 Rauman alueelta etsittiin sopivaa sijoi-

tuspaikkaa tykkipatterille.  

 

Puolustusvoimain päämajasta oli käynyt käsky Merivoimien komentajaa varaamaan 

muutamia 152/22-tykkejä suojamaan Rauman satamaa. Varsinainen päätös linnakkeen 

perustamisesta Kuuskajaskariin tehtiin joulukuussa 1939 ja rakennustyöt aloitettiin lä-

hes välittömästi. Satakunnan Suojeluskuntapiiri oli ostanut ennen Kuuskajaskaria Han-

histen niemestä harjoitusalueen, jossa on edelleen näkyvissä silloisten linnoitteiden 

jäännökset. Vuoden 1940 alussa Kuuskajaskarille siirrettiin kolme kuuden tuuman ns. 

Jumbo-tykkiä Suomenlinnan Länsi-Mustasaaresta. 104 Välirauhan aikana Merivoimien 

joukko-osastojen organisaatioita tarkistettiin, ja sen seurauksena muun muassa Turun 

lohko lopetettiin. Turun Lohkon seuraajaksi perustettiin Rannikkotykistörykmentti 5, 

johon myös Satakunnan Lohko liitettiin. Kuuskajaskarin sotilaskodin vihkimistilaisuu-

teen 10.6.1941, tuli ilmoitus jatkosodan valmistelujen aloittamisesta. Jatkosodan aikana 

saarella oli miehitettynä yksi Jumbo-tykki. Sotien aikana aika linnakkeella kului pääosin 

varustelutöissä ja merivalvontatoimissa. 105 

                                                 
102 Antero Elomäen haastattelu 5.1.2005. 
103 Arimo 1981, 196–197. 
104 Enqvist 1999, 140. 
105 Veriö & Simola 1995, 27 & Enqvist 1999, 140 & Pakola 2007, 32. 
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Sotien jälkeen Jumbo-tykit poistettiin rauhansopimuksen myötä saarelta ja myytiin ro-

muna. Nykyisin Suomenlinnassa sijaitsee Suomen ainut säilynyt alkuperäinen 152/22 

D-tykki. 106 Vuonna 1945 Kuuskajaskari siirtyi rauhanajan kokoonpanoon, ja saarelle 

jäi kaksi aliupseeria vastaten kaluston ja kiinteistöjen kunnosta sekä valvonnasta. Tuol-

loin Kuuskajaskarilla oli kolme 152/45 C-tykkiä. Vuodesta 1946 Kuuskajaskari toimi 

koulutuspatterina, ja saarella annettiin pienimuotoista alokaskoulutusta sekä järjestettiin 

erikoiskoulutuskursseja. Vuonna 1948 saarella järjestettiin jopa aliupseerikoulusta. Noin 

sata oppilasta läpäisi tämän poikkeuksellisesti 4 kk kestäneen kurssin.  

 

Olot saarella olivat sotien jälkeen puutteelliset, ja varusmiehet asuivat aluksi Fagerströ-

min vanhassa torpassa, myöhemmin huonokuntoisessa ja vetoisassa vuonna 1941 ra-

kennetussa kasarmirakennuksessa, eli nykyisessä vapaa-aikatila Korsupubissa. Kasar-

missa sijaitsi neljä 20 hengen alokastupaa, ryhmänjohtajien tupa, sairastupa, puhelin-

keskus ja kuivaushuone. Osa varusmiehistä asui Rauhala-nimisessä parakissa kasarmin 

lähettyvillä, jossa sijaitsivat tilat paitsi 20 varusmiehille, myös ryhmänjohtajien tupa ja 

kuivaushuone.  Rauhalan ryhmänjohtajatuvassa asui myös perhe, jossa sijaitsi pieni 

puuliesi ruuan valmistusta varten. Lisäksi saarella sijaitsi vielä yksi parakki, jonne osa 

alokkaista sijoitettiin. 1950-luvulla vuosittainen saapumiserä oli noin 100 alokasta. Kan-

tahenkilökunta asui pienissä paritaloissa ja parakkiasunnoissa. Linnakkeen päällikkö 

asui kolmen huoneen ja keittiön kattavassa asuintalossa, joka nyt on kunnostettu talkoo-

työnä Selkämeren Rannikkokillan ja Saaristomeren Merivartioston killan jäsenten käyt-

töön. Sotilaskotitoiminta alkoi saarella vuonna 1940. Uusi sotilaskoti vihittiin käyttöön 

jatkosodan kynnyksellä kesäkuussa 1941.107 Ruokatarvikkeet saarelle hankittiin pääosin 

mantereelta. Lisäravintoa saatiin viljelemällä peltoa, kalastamalla ja metsästämällä. Pel-

toalue sijaitsi saaren keskiosassa, joka oli jaettu henkilökunnan kesken. 108  

 

                                                 
106 Enqvist 1999, 140. 
107 Veriö et al. 1995, 118.  
108 Risto Sipposen muistelmat 2004. 
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Kuvat 5 ja 6. Vasemmassa kuvassa Kuuskajaskarin merikanuunoita saaren länsirannalla 1950-
luvulla. Oikealla raskas tykki vuodelta 1956. Kuvat: Eini Seikkula. 
 

Turun rannikkotykistörykmentin I linnakkeistoon kuului Kuuskajaskarin lisäksi Utön ja 

Katanpään miehitetyt linnakkeet, sekä Jungfruskärin ja Reposaaren vartiolinnakkeet. 109 

Vuonna 1952 Selkämeren alueelle muodostettiin itsenäinen joukko-osasto, eli II Patte-

risto, johon kuuluivat Uudenkaupungin Janhuan esikunta ja moottoroitu rannikkotykis-

töpatteri, Kuuskajaskarin 3. patteri, Katanpään 2. patteri ja Reposaaren vartiolinnakkeet 

sekä Reilan leirialue, joka otettiin käyttöön vuonna 1969. Vuonna 1952 Kuuskajaskari 

nimettiin rykmentin viralliseksi koulutuslinnakkeeksi. 1950-luvun alkuun mennessä 

saarelle oli siirretty uutta raskasta tykkikalustoa (152/45 C) sekä neljä ilmatorjunta-

kanuunaa (76 ltk 31) ja neljä Nordenfelt-mallista merikanuunaa (57/48 No). 110 1950- ja 

1960-luvulla linnakkeelle tuotiin kaksi raskasta tykkiä lisää, rakennettiin tykkien asemat 

ja louhittiin taisteluhautoja länsirannan kallioon. Lopullisesti 4 raskasta tykkiä olivat 

asemissaan vuonna 1965. Linnakkeella koulutettiin aluksi II Patteriston ja myöhemmin 

myös I Patteriston alokkaat, annettiin aliupseerikoulusta ja järjestettiin erikoiskoulutus-

kursseja. 111 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa Kuuskajaskarin taistelunkestävyys ja kou-

lutusolot parantuivat, kun uudet asuin- ja koulutustilat valmistuvat ja tykkikalustoa uu-

sittiin. Tuolloin neljä 152/45-C tykit modifioitiin 152/50 Tampellaksi puolustusvoimien 

ja Tampella Oy:n yhteistyönä ja saaren länsirannan kallioihin louhittiin lisää taistelu-

hautoja. 112  

 

1950-luvun lopussa saaren asumisoloja alettiin kohentaa, ja saarelle rakennettiin muun 

muassa uusi saunarakennus, jossa oli myös pyykkitupa. 1960-luvun aikana saarelta pu-

                                                 
109 Veriö et al. 1995, 59–60. 
110 Enqvist 1999, 242. 
111 Veriö et al. 1995, 61. 
112 Veriö et al. 1995, 66. 
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rettiin vanhoja korjauskelvottomia rakennuksia ja kunnostettiin korjauskelpoisia. 1960-

luvun puolivälissä saarelle perustettiin puolustusministeriön työmaa henkilökunnan 

asuntojen, kasarmin ja ampumaradan rakentamista ja tykkiasemien linnoittamista var-

ten. Tuolloin saaren suurimmat tiet asfaltoitiin, kun saarelle tuotiin ensimmäiset autot ja 

traktorit 113. Sitä ennen saarella kuljettiin hevosilla. Kolme rivitaloa ja linnakekerho 

valmistuvat vuonna 1966. Monitoimikasarmi valmistui vuonna 1968. Se käsittää majoi-

tuksen 200 miehelle, luokkatiloja, elokuvateatterin, sotilaskodin, sairaalaosaston sekä 

varastoja. 114 Kuuskajaskarin saaren omistusoikeus siirtyi virallisesti valtiolle kauppa-

kirjalla vuonna 1956 115. Puolustusvoimat ovat muuttaneet saaren maisemaa huomatta-

vasti ja ihmistoiminnan vaikutukset näkyvät saarella lähes kaikkialla.  

 

Kuuskajaskarilla ja sen ympäristössä on myös sattunut erilaisia onnettomuuksia. Saaren 

keskiosassa sijaitsevan parakin tulipalossa syksyllä 1960 oli todellinen onni mukana, 

sillä se sijaitsi lähellä ammusvarastoa. Tuuli puhalsi kuitenkin ammusvarastosta pois-

päin ja näin ollen suuronnettomuudelta vältyttiin. Kuuskajaskarin linnakkeen suurin 

merionnettomuus tapahtui 4.12.1964, jossa kuljetusvene K-8 ja Rauma Repolan hinaaja 

törmäsivät Rauman satama-altaassa. Onnettomuus vaati kaikkiaan Kuuskajaskarille 

tansseihin matkalla olleiden 28 nuoren hengen, mukanaan myös veneen päällikön ja 

kaksi varusmiestä. Muistomerkki onnettomuudessa kuolleiden muistoksi on pystytetty 

Kuuskajaskarin puulaiturin lähettyville. Heti seuraavana vuonna kevättalvella 1965 sat-

tui onnettomuus, jossa sai surmansa kaksi varusmiestä. Linnakkeen vene oli tavan mu-

kaan tuotu talvehtimaan Rauman puolelle Hollmingin telakan laituriin, ja jotta vene 

olisi saatu ison väylän puolelle, piti väylä räjäyttää auki jäämiinojen avulla. Kantahenki-

lökuntaa avustamassa olleista varusmiehistä kaksi kantoi jäämiinalaatikkoa sylissään, 

kun miinat jostakin syystä räjähtivät ja molemmat varusmiehet saivat surmansa.  

 

Ympäröivä meri rajoitti jaskarilaisten liikkumista mantereelle ja takaisin. 1940- ja 1950-

luvuilla linnakkeen huolto ja kuljetukset hoidettiin talvisin jäätietä pitkin hevosella. Ke-

lirikkoaikaan saaren ja mantereen väliä kuljettiin niin sanotulla jääveneellä, joka oli 

kananmunan puolikkaan muotoinen puuvene, jonka pohjassa olivat jalakset. Laiva-

väylien ylitykseen oli rakennettu pitkä jääsilta, joka työnnettiin hevosten avulla väylän 

yli jäälohkareiden päällä. Päivystävän upseerin tehtävänä oli mennä hevosmiehen mu-

kana väylänylityspaikalle. Luotsien kanssa oli sovittu niin, että jäänmurtaja hiljensi 

                                                 
113 Risto Sipposen haastattelu 23.10.2007. 
114 Museoviraston rakennusinventointi 2001. 
115 Kopiot kauppakirjasta tekijän hallussa. 
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vauhtia havuilla merkityn ylityspaikan kohdalla, jotta jääsilta olisi yltänyt avatun väylän 

ylitse.   

 

1960-luvulla saaren kuljetusolot paranivat ja avovesikautena linnakkeen omat veneet 

kuljettivat matkustajia ja materiaalia linnakkeen ja mantereen välillä useita kertoja päi-

vässä. Vain muutamalla perheellä oli käytettävissä oma vene. Talvella linnakkeen huol-

to ja kuljetukset hoidettiin raskaalla yhteysalus- ja venekalustolla. Nopeita yhteys- ja 

evakuointikuljetuksia varten linnakkeella oli käytettävissä myös hydrokopteri. Kovina 

pakkastalvina mantereen ja Kuuskajaskarin välille tehtiin jäätie, jota pitkin kuljettiin 

myös autoilla. 60- ja 80 -luvulla oli lähes poikkeuksetta niin kovia pakkastalvia, että 

jäätie voitiin avata saareen. Talvi olikin linnakkeen asukkaille suurta juhlaa, he kun pää-

sivät vapaasti liikkumaan mantereelle ja takaisin. 116  

 

Vieraan tuominen saarelle oli ilmoitettava viranomaisille eikä virkapukuinen kantahen-

kilökunta saanut poistua linnakkeelta ilman päällikön lupaa. Lisäksi Kuuskajaskarilla 

oli säädökset siitä, ettei siviileillä ja alokkailla ollut asiaa saaren ampumarata-alueille 

pururataa lukuun ottamatta 117. Puolustusvoimilla oli myös oikeus kieltää liikkuminen 

sadan metrin etäisyydellä rannasta vuoden 1958 laaditun pakkolunastuspöytäkirjan mu-

kaan 118. 

 

1950-luvulle asti vesi saarelle saatiin kaivoista, joihin tuotiin kaupungista tarvittaessa 

vesiproomulla vettä. Vuonna 1956 saarelle saatiin porakaivo, josta vesi kuljetettiin he-

vosella asuntoihin. Kylmä vesijohto vedettiin kaivosta ruokalaan, kasarmille ja saunaan. 

Kaikki ruokalan tarvitsema lämmin vesi piti ensin lämmittää padassa ja saunalla vesi 

lämmitettiin lämminvesiboilerilla. Vuonna 1968 Kuuskajaskari yhdistettiin kovamuovi-

putkella mantereen vesijohtoverkkoon. Vettä käytettiin 60-luvun puoliväliin saakka 

juomisen lisäksi muun muassa saaren keskiosassa sijainneen palstaviljelypellon kaste-

luun. Saarella viljeltiin muun muassa perunoita, porkkanoita sekä muita vihanneksia. 

Tuoreet vihannekset toivat lisää ravintoa ja vitamiineja. Saaren keskiosassa ollut pelto-

aukea täytettiin ja tasattiin kasarmityömaan pohjasta tulleella louheella ja täyttömaalla 

1960-luvun taitteessa. Tuolloin entisestä palstaviljelypellosta tuli harjoituskenttä, jota 

käytettiin erilaisiin sotilaallisiin harjoituksiin ja sotilasvalatilaisuuksiin.  

 

                                                 
116 Veriö et al. 1995, 98 & Risto Sipposen muistelmat 2004. 
117 Hilkka Sundin & Jouko Keinäsen haastattelu 4.1.2005. 
118 Kopiot pakkolunastuspöytäkirjasta ja kartasta ovat tekijän hallussa. 
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Kuuskajaskarissa pidettiin myös joitakin kotieläimiä, kuten hevosia, kissoja, kaneja ja 

sikoja. Tallirakennukset sijaitsivat lähellä kasarmia. Heinä ja rehu eläimille tuotiin man-

tereelta, sillä peltoviljelyyn sopivaa maata oli vähän. Kesäaikana hevosia pidettiin lai-

tumella. Kuuskajaskarissa oli myös oma voima-asema, jossa oli sähkögeneraattori. Sen 

käytöstä ja hoidosta vastasivat tähän erikoistehtävään koulutetut valonheitin ja voima-

konemiehet, joka oli eräs varusmiesten koulutushaara. Sähkönsaanti oli säännösteltyä, 

ja generaattori oli usein rikki, jolloin oli tyydyttävä öljylamppuihin. Linnakkeella har-

rastettiin muun muassa kuorolaulua ja voimistelua. 119 

 

Kuvat 7 ja 8. Vasemmassa kuvassa on Kuuskajaskarin vanha puinen merivalvontatorni ja oike-
assa kuvassa säämies kerää tietoja ulkona sijaitsevista mittarilaitteista. Kuvat: Risto Sipponen ja 
Kalkas3/89, 33. 

 

Sääasema aloitti toimintansa Kuuskajaskarilla vuonna 1955 vanhassa kalastajatorpassa, 

josta se 1960-luvun lopulla siirtyi uuteen kasarmiin ja valvontatorniin. 1960-luvulle asti 

sääaseman hoitajana kalastajatorpassa toimi kantahenkilökuntaan kuulunut rouva. Uu-

den kasarmin valmistuttua sääasema siirtyi kalastajatorpasta kasarmin toiseen kerrok-

seen varta vasten rakennettuihin tiloihin, jossa sijaitsevat sääaseman varsinaiset mitta-

laitteet. Näissä tiloissa myös asianomaisen erikoiskoulutuksen saaneet säämiehet palve-

livat ja asuivat. Tuulimittari sijaitsi merivalvontatornissa ja lämpömittarikojut kasarmin 

pihalla. 1980-luvun alkupuolella Kuuskajaskarille hankittiin uudenaikaisia viestintävä-

lineitä sekä liitettiin tutkavalvonta automaattiseen tietojenkäsittelyyn. Näiden avulla 

saarelta voitiin pitää parempaa yhteyttä mantereella toimiviin satamaviranomaisiin, 

luotseihin ja merivartioihin. Nykyinen merivalvontatorni rakennettiin Kuuskajaskariin 

                                                 
119 Risto Sipposen muistelmat 2004. 
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vuonna 1989, ja siinä sijaitsivat puolustusvoimien aikaan sääaseman mittalaiteet. Van-

hempi valvontatorni oli puinen ja sijaitsi nykyisen kasarmirakennuksen takana. Sääase-

ma suoritti kolmen tunnin välein tuuli-, näkyvyys-, pilvi- ja lämpötilamittauksia ja vies-

titti ne ilmatieteen laitoksen käyttöön valtakunnallista sääpalvelua varten. 120 Miehitetyn 

sääaseman toiminta loppui vuonna 1996, jonka jälkeen saarella toimi vuoden 1999 lop-

puun asti automaattiasema.  

 

1990-luvulla Kuuskajaskari alkoi tyhjentyä pikku hiljaa, kun puolustusvoimat aloittivat 

organisaatiouudistukset ja päättivät lopettaa linnakkeen toiminnan syksyllä 1996. Lin-

nakkeen toiminnan lopettaminen oli osa puolustusvoimien rationalisointiohjelmaa, jon-

ka tavoitteena oli rannikkopuolustuksen sekä operatiivisten että koulutuksellisten voi-

mavarojen suuntaaminen Itämeren suuntaan. Lakkautuspäätös tuli kuitenkin yllätyksenä 

jaskarilaisille, sillä vielä 1990-luvun puolessa välissä saaren rakennuskantaa kunnostet-

tiin hyvää vauhtia. Esimerkiksi vielä vuonna 1994 kunnostettiin saaren kivääriampuma-

rataa ja rakennettiin uusi polttotaistelurata. Tästä huolimatta vuoden 1996 aikana vii-

meiset varusmiehet kotiutettiin ja sotilaskotitoimina lopetettiin. Vuoden 1997 alusta 

saari toimi vartiolinnakkeena, keskittyen pääosin merivalvontaan. Lopullisesti toiminta 

saarella loppui vuosituhannen vaihteessa, 60 vuotta linnakkeen perustamisen jälkeen. 

Tuolloin saari siirtyi valtion kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteelille, nykyiselle Sponda 

Oyj:lle. Vuonna 2000 Rauman kaupunki osti Kuuskajaskarin linnakesaaren, Kylmäpih-

lajan majakkasaaren ja kaupungin aikoinaan valtiolle lahjoittaman mannertontin 5,5 

miljoonan markan hintaan 121. Tuolloin saari oli ollut noin vuoden tyhjillään asukkaista. 

Ainoastaan neljä tykkiä sijaitsi vielä toimivina asemissaan. Näistä tykeistä Selkämeren 

Rannikkokilta ry ja muutama muu maanpuolustusjärjestö esitti Rauman kaupungille, 

että yksi tykeistä jätettäisiin toimintakuntoon erilaisia tilaisuuksia varten. Nykyään 

Kuuskajaskarilla onkin yksi toimintakuntoinen tykki, josta Selkämeren Rannikkokilta 

huolehtii. 122 

                                                 
120 Veriö & Simola 1995, 96–99. 
121 Saaristoinfra 2000, passim. 
122 Tauno Setälän haastattelu 12.12.2007. Setälä on asunut ja työskennellyt Kuuskajaskarilla 1950-luvulta 
1980-luvulle ja hän on Selkämeren Rannikkokillan puheenjohtaja.  
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Kartta 8. Kuuskajaskarin maankäyttö vuonna 1945 digitoituna peruskartan päälle.  
Teemakartta: Elina Mustalampi 2008. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro PISA/305/2004. Rauman 
kaupunki 2004. Teemakartan tiedot: Rakennuskartta 1945. T 19563/267/4. Sota-arkisto. 
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Kartta 9. Kuuskajaskarin rakennetun ympäristön ikärakenne. Pääosin rakennukset on rakennet-
tu 1940- ja 1960-luvulla. Teemakartta: Elina Mustalampi 2008. Pohjakartta © Maanmittauslaitos  
lupanro PISA/305/2004. Rauman kaupunki 2004. 

 

3.2.4.  Kuuskajaskarin maankäytön ja rakennetun ympäristön nykytila  

 

Nykyään Kuuskajaskarissa on rakennuksia noin 20 ja kerrospinta-alaa on yhteensä 8218 

m². Saarella sijaitsee muun muassa merivalvontatorni, tulenjohtotorni, kolme rivitaloa, 

neljä tykkiasemaa, taisteluhautoja, polttotaistelurata ja ampuma- ja grillikatoksia. Isom-

pi 12-paikkainen ja 300 metrinen ampumarata otettiin käyttöön 1960-luvun lopulla ja se 
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sijaitsee saaren länsirannalla 123. Toinen pienempi pistooliampumarata sijaitsee saaren 

pohjoisosassa lähellä roskanpolttouunia. Molempien ampumaratojen tykistön ampu-

masektorit ovat nykyään käyttämättöminä metsittymässä ja taimikkovaiheessa.  

 

Saarella on kaksi laituria, joista käytetympi on mantereen puolella sijaitseva puulaituri. 

Betonilaituri sijaitsee saaren eteläkärjessä. Entinen pienvenelaituri sijaitsee pienessä 

ruovikoituneessa lahdenpoukamassa saaren eteläpuolella, ja sitä ei enää käytetä. Saaren 

rakennuksista suurin on kerrospinta-alaltaan noin 5000 m² kasarmirakennus, jonka ra-

kentaminen aloitettiin vuonna 1966. Sen avajaisia vietettiin vuonna 1968. Kasarmissa 

on muun muassa 19 kymmenen hengen tupaa, sotilaskoti, luokkatiloja ja elokuvateatte-

ri. Kasarmin kellarikerroksessa sijaitsevat suuret väestönsuojatilat, joihin osa varuskun-

nan toiminnoista oli kriisiaikojen varalta sijoitettu. 124  

  

Kuvat 9 ja 10. Kuuskajaskarin kasarmin ryhdikkyyttä sisältä ja ulkoa. Kuvat: Elina Mustalampi 
2005 ja 2007. 
 

Kaksi saaren 1940-luvulla rakennettua asuinrakennusta on vuokrattu yhdistyksille, toi-

nen asevarasto sekä pari varastorakennusta on Rauman kaupungin talotoimen käytössä. 

Vanha sotilaskoti on luovutettu ympäristöviraston käyttöön. Kivinäyttelyä ja kivipajaa 

siellä ylläpitää kivikerho Kummeli. Entiseen sotilaskotiin ollaan kaavailemassa Selkä-

meren kansallispuiston opastuskeskusta. 

 

Saaren nykyisestä rakennuskannasta osa on purkukunnossa tai muuten tarpeettomia. 

Näistä Rauman kaupungin talotoimi on ehdottanut muun muassa saaren keskiosassa ja 

eteläkärjessä sijaitsevien varastorakennusten purkua. Samoin saaren keskiosan varasto-

rakennus, entinen hitsaamo ja tuliasemakatoksen katto ovat turvallisuusriskejä ja puret-

                                                 
123 Veriö & Simola 1995, 96 & Kuuskajaskarin rakennuskartta, Rauman kaupungin talotoimi 2001. 
124 Raimo Sundelinin haastattelu 6.11.2007. 
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tavaksi ehdotettuja rakennuksia. Kaksi 1940-luvuilla rakennetuista asuinrakennuksista 

on ollut tyhjillään koko 2000-luvun, ja niiden kunto on huono, mutta ne eivät ole pur-

kukunnossa. 125 Liitteeseen yksi olen koonnut Kuuskajaskarin nykyisen rakennuskannan 

sekä niiden rakennusvuoden, suojelustatuksen ja mahdollisia lisätietoja. 

 

3.3. Kuuskajaskarin maisematila 

 

Maisematila on vaikeasti määriteltävä ja rajattava käsite. Niiden rajat ovat usein epä-

määräisiä ja ne voivat olla erikokoisia. Maisematila-käsitteen perustana olen käyttänyt 

Maija Rautamäen ja Kevin Lynchin menetelmiä ja käsitteitä. Rautamäen mukaan mai-

sematila on yhden tai useamman maisematekijän muodostama, kolmiulotteisesti hahmo-

tettava tilamuoto 126. Tässä tutkimuksessa maisematila muodostuu yhdestä tai useam-

masta maisemaelementistä ja sillä tarkoitetaan kerralla havaittavaa maiseman ulkoasua. 

Maisematilat voidaan Rautamäen mukaan erotella avoimuutensa mukaan neljään eri 

osaan. Ensimmäiseksi maisematilaksi voidaan Rautamäen mukaan nähdä avoin ja ra-

jaamaton maisema, kuten rannaton meri, peltoaukea tai lakeus, toiseksi avoin ja osittain 

rajattu maisematila, kolmanneksi avoin ja rajattu maisematila, kuten joka puolelta met-

sän ympäröimä avosuo ja neljänneksi suljettu ja sulkeutunut maisema, kuten tiheä met-

sä, joka on vastakohta avoimelle maisematilalle. 

 

Maisematilat ovat eri mittasuhteisia ja siten myös usein sisäkkäisiä, jatkuvia tilasarjoja. 

Rautamäen mukaan maisematilan luonnetta määräävät muun muassa mittasuhteet, muo-

to, tilan ja sitä rajaavien elementtien suhde, visuaaliset ominaisuudet sekä käyttö.127 

Saaristo on maisematilallisesti rikasta aluetta, sillä siellä tilallisen rakenteen vaihtelut 

ovat suuria. Tietoisesti ihminen ei useinkaan kiinnitä huomiota maisematilaan. Sillä on 

kuitenkin vaikutusta siihen, millaiseksi ihminen kokee ja havainnoi maisemaa, jossa 

kulkee. Kevin Lynch näkee maisematilan jakautuneen kolmeen eri osaan, eli avomai-

semaan, jossa vapaa näkyvyys yli 120 metriä, sulkeutuneeseen maisemaan, jossa vapaa 

näkyvyys 120–135 metriä ja suljettuun maisemaan, jossa vapaa näkyvyys alle 135 met-

riä. 128 

 

                                                 
125 Raimo Sundelinin haastattelu 6.11.2007. 
126 Rautamäki 1990, 12. 
127 Rautamäki 1990, passim. 
128 Lynch 1960, passim. 
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Näitä Rautamäen ja Lynchin jaotteluita käytän sovellettuna seuraavissa alaluvuissa. 

Maiseman avoimuus tai sulkeutuneisuus vaikuttaa voimakkaasti maiseman kokemiseen. 

Avoimessa maisemassa voi yleensä nähdä kauas kun taas suljetussa maisemassa näky-

vyys on rajoitettu. Puoliavoimessa maisemassa taas puita on niin harvassa, että niiden 

lomitse on melko esteetön näkymä. 

 

Maisemaa rajaavat tekijät voivat olla luontaisia, kulttuurisia, historiallisia tai teknisiä. 

Luontaisia maisemarajoja ovat esimerkiksi maa- ja vesialueen välinen raja, kasvusto-

tyypin levinneisyysraja tai maalajin vaihtumisesta muodostunut raja. Konkreettisesti 

tällaisia rajoja ovat muun muassa maaston kuperat muodot, pensaat, kasviryhmät, kivet 

ja kalliot. Kulttuurista maisemaa rajaavia tekijöitä ovat pellot, metsät ja pienet tiet. His-

toriallisesti maisemaa taas rajaavat usein luontaiset muinaisrannat tai kasketun alueen 

kulttuuriset rajat. Teknisiä maisemarajoja ovat esimerkiksi avohakkuiden reunat, sähkö-

linjat, valtatiet, rakennusten seinät ja muurit. Vertikaalisesti maisematilaa rajaavat siis 

esimerkiksi metsänreunat ja kalliot. Horisontaalilinjat taas muodostuvat muun muassa 

pelloista ja vesistön pinnoista. 129 

 

3.3.1. Avoimet maisematilat 

 

Kuvat 11 ja 12. Saaren kalliolta avautuu upeat näkymät Raumanmerelle.  
Kuvat: Elina Mustalampi 2007. 
 

Avoimessa maisematilassa maisema ei ole rajautunut. Maisemallisesti merkittäviä tiloja 

ovat avoimien tilojen reunavyöhykkeet, jotka märittävät maisematilojen luonnetta ja 

selkeyttävät maiseman visuaalista rakennetta. Esimerkiksi, kun kallioalue muodostaa 

selkeän ja voimakkaan maisematilan rajan viljelyaukealle tai vesistölle, on se maisema-

tilaa selkeyttävä elementti ja reuna. Kuuskajaskarin lounainen kallioalue suojaa entisen 

                                                 
129 Rautamäki 1990, 13 & Raivo 1999b, 18. 
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torpan pihaa ja niittyä, ja toimii näin maisematilaa rajaavana elementtinä vesistön ja 

viljelyaukean välillä. Saaristossa merenrantakalliolla on suuri suojamerkitys myös tuulia 

vastaan. 

 

Avoimia maisematiloja voivat olla muun muassa peltoalueet, niityt, avosuot, vesistöalu-

eet, tielinjaukset, varastokentät ja hakkuuaukeat. Yksi Kuuskajaskarin avoin maisemati-

la on länsirannalla sijaitseva entinen torpan piha- ja peltoalue, joka on nykyään niittynä. 

Tätä avointa maisematilaa rajaavat maan puolelta metsä ja meren puolelta kalliojyrkän-

ne. Toisena avoimena maisematilana voidaan mainita tykkien ampumasektorit, joita on 

Selkämeren Rannikkokillan toimesta pidetty avoimena. Avohakkuualueet avaavat näin 

ollen näkymiä saaren länsirannan kalliolta merelle. Kuuskajaskaria ympäröivä Selkäme-

ri on siis kokonaisuudessaan avointa maisematilaa, jonne on suora näkymä Kuuskajas-

karin länsirannan kallioilta. Näköalapaikoilta avautuva avoin maisema on matkailulli-

sestikin houkutteleva tekijä. Kaunis ja avoin merimaisema avautuu myös Kuuskajaska-

rin merivalvontatornista, jonne on vapaa pääsy.  

 

3.3.2. Puoliavoimet maisematilat 

 

Puoliavoimessa maisemassa puita, kasvillisuutta tai muita näköesteitä on niin harvassa, 

että niiden lomitse on melko esteetön näkymä. Kuuskajaskarissa tällaisia puoliavoimia 

maisematiloja esiintyy saaren keskiosissa. Saarella on kaksi avointa kenttää, joista toi-

nen on hiekoitettu entinen sulkeiskenttä ja toinen nurmikenttä. Nurmikenttä toimii len-

topallokenttänä, mutta sen avoimena pitäminen on ollut hankalaa sekä sen hoitaminen 

ja rajaaminen työlästä. Nurmikenttä onkin osin kasvanut umpeen ja sen vieressä puo-

lustusvoimien aikaan sijannut pururata on hävinnyt kasvillisuuden sekaan. Hiekoitettu 

entinen sulkeiskenttä taas on toiminut 1950-luvulle saakka saaren asukkaiden peltona. 

Nykyään se toimii jalkapallokenttänä ja kasvillisuus on alkanut kasvaa käyttämättömäl-

lä kentällä. Tällä tavoin avoimista maisematiloista on syntynyt puoliavoimia tiloja. 

Saaren keskiosan metsäalueiden aluskasvillisuutta on harvahkoa, ja se luo puoliavoi-

men maisematilan tunnun, kun puiden lomitse on suhteellisen esteetön näkymä. Tällai-

set puoliavoimet vehreät alueet useimmiten viehättävät saarella kulkijaa, sillä se luo 

kuvan monipuolisesta maisemasta ja samalla antaa avaruuden tunnetta. Usein ihmiset 

haluavat nähdä kauas, koska näkyvyys tuo turvallisuuden tunnetta.  
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Kuvat 13 ja 14. Puoliavointa maisematilaa saaren keskiosassa. Vasemmassa kuvassa taustalla 
näkyy merivalvontatorni. Kuvat: Elina Mustalampi 2005 ja 2007. 

 

3.3.3. Suljetut maisematilat 

 

Suljettu maisematilassa näkyvyys on rajoitettua. Rajaavat tekijät ovat yleensä metsää tai 

rakennuksia. Suljettu maisematila voi muodostua myös, jos avoin tai puoliavoin maise-

ma on niin pienialainen, ettei avaruuden tunnetta synny. Tällainen on esimerkiksi Kuus-

kajaskaria halkova tie. Tie on itsessään avointa tilaa, mutta sitä ympäröivä metsä, kas-

villisuus ja rakennukset luovat sille suljetun tilan tunnun. Samoin saaren metsissä sijait-

see pieniä avoimia kallioalueita, joissa avaruuden tunnetta ei muodostu. Tällöin niistä 

tulee suljettu maisematila. 

 

Metsämaisemat voidaan jakaa lakimetsiin, rinnemetsiin, laaksometsiin ja reunametsiin 

maisemarakenteen ja topografian mukaan. Niiden maisematyyppi voi sisältää erinäköis-

tä ja -ikäistä kasvillisuutta. Esimerkiksi mäkien lakialueet ovat usein karuja ja kasvavat 

männikköä, kun taas laaksot ja rinteet ovat rehevämpiä. Kuuskajaskarilla etenkin saaren 

keskiosan kuusivaltainen kangasmetsä sekä itärannan tervaleppäpuustoinen rantalehto 

ovat suurimmat sulkeutuneet maisematilat. Sulkeutunut maisematila ei useinkaan hou-

kuttele saarella kulkijaa, sillä se estää näkyvyyttä ja luo sekavan tunnelman. Suljettu 

maisematila saatetaan kokea myös ahdistavana ja pelottavana. Kuuskajaskarilla tiheällä 

metsällä voidaan peittää muun muassa pohjoiskärjessä sijaitsevaa roskanpolttouunia ja 

kaatopaikkaa, jolloin suljetulla maisematilalla peitetään ikävännäköisiä alueita. 
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Kuvat 15 ja 16. Kuusivaltainen kangasmetsä on saaren sulkeutuneinta maisematilaa. Siellä 
näkyvyys on huono ja liikkuminen hankalaa eikä se houkuttele pysähtymään. 
Kuvat: Elina Mustalampi 2007. 
 

Myös rakentaminen sulkee maisemaa. Etenkin rannan läheinen rakentaminen sulkee 

avointa merimaisemaa. Kuuskajaskarilla ei kuitenkaan ole rannan läheistä rankentamis-

ta. Silti saaren keskiosassa sijaitsevat suurimmat rakennukset, etenkin suuri kasarmi ja 

rivitalot, luovat suljetun maisematilan. 

 

3.4. Kuuskajaskarin maisemakuva 

 

Maisemakuvaa voidaan tarkastella kahdella eri tavalla. Toisaalta sitä voidaan tutkia 

maiseman fyysisen rakenteen perusteella, jolloin siihen liittyvät voimakkaasti maiseman 

rakenteen eri osat. Maisemaa voidaan tutkia maanpinnan muodon, reunavyöhykkeiden 

ja esimerkiksi eri tilojen jakautumisen perusteella. Toisaalta maisemaa voidaan tarkas-

tella mielikuvien avulla, jolloin maiseman tarkastelu muuttuu henkilökohtaisemmaksi. 

Tällä tavoin tarkastellaan erilaisia mielikuvia ja piirteitä, mitä kyseinen maisema herät-

tää. 

 

Rautamäen mukaan maisemakuvalla tarkoitetaan maisemarakenteen silmin havaittavaa 

ilmiasua ja maisematilan muodostamaa visuaalista kokonaisuutta. 130 Maisemakuva on 

maisemarakenteen osatekijöiden lopputulos. Maisemakuva muuttuu aikojen kuluessa, 

jolloin katsojan muodostama näkemys maisemasta, maisemakuva, ei ole koko totuus 

maisemasta. Maisemakuva on vain muutosprosessin jonkin vaiheen näkyvä esiinty-

mismuoto. Maisemakuvassa yhdistyvät alueen luonnonpiirteet ja kulttuuritekijät. 131 

                                                 
130 Rautamäki 1989, 11. 
131 Olen tietoinen siitä, että maisemakuva riippuu maiseman tarkastelijasta, eikä näin ollen ole yksiselit-
teinen, oikea kuva maisemasta. Olen kuitenkin pyrkinyt kiinnittämään huomiota ensisijaisesti maisema-
kuvan kokonaisvaikutelmaan. 
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Maisemakuvaa voidaan tarkastella sekä mielikuvien kautta että fyysisenä ympäristönä. 

Maisemamielikuva taas on kulttuurisidonnainen ja sillä tarkoitetaan niitä mielikuvia, 

joita maisema ihmisessä aiheuttaa. Teoriassa maisemakuva voi olla myös objektiivi-

nen, ihmisestä riippumaton fyysinen ympäristö, joka voidaan valokuvata. Esimerkiksi 

maisema-arkkitehtuurissa maisemakuvaa pyritään tarkastelemaan analyyttisesti ja 

mahdollisimman yleispätevästi.  

 

Kevin Lynchin nimesi mielikuvamaiseman elementtejä 1960-luvulla kehittämänsä mie-

likuvajaottelun mukaan, jossa ihmiset rakensivat ympäristömielikuvansa erilaisista 

elementeistä. Nämä elementit Lynch nimesi väyliksi [paths], reuna-alueiksi [edges], 

maamerkeiksi [landmarks], solmukohdiksi [nodes] ja alueiksi [districts]. Mielikuva 

maisemasta on Lynchin mukaan jokaisella yhteisön jäsenellä oma ja yksilöllinen, mutta 

jokaisella on myös yhteinen mielikuva oman yhteisönsä kanssa. Lynch esittää edelleen, 

että ihminen muodostaa mielikuvan ympäristöstään havainnoinnin sekä henkilökohtais-

ten muistojen avulla. 132 

 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut Kuuskajaskarin maisemakuvaa osin objektiivise-

na, fyysisenä ympäristönä, osin subjektiivisena mielikuvana. Tarkasteltavan kohteen ja 

siitä syntyvän mielikuvan erottaminen on mahdotonta. Koen, että maiseman visuaaliset 

ominaisuudet kytkeytyvät vaihteleviin luonnon- ja kulttuurin piirteisiin. Oleellista on, 

että maisemakuva toki syntyy fyysisistä maiseman tekijöistä, mutta lopulta maisema-

kuvan tarkastelu riippuu maiseman tarkastelijasta itsestään. Mielikuva maisemasta syn-

tyy siis jokaisella ihmisellä omakohtaisesti, ja siksi tämän tutkimuksen maisemakuva-

jaottelu onkin henkilökohtainen näkemykseni siitä, mitkä ovat Kuuskajaskarin keskei-

siä maisemaelementtejä. 133 Seuraavissa alaluvuissa on esitetty tarkemmin mielestäni 

keskeisimmät maisemakuvan elementit Kuuskajaskarissa, josta olen koonnut lopuksi 

teemakartan. 

 

3.4.1. Näkymät 

 

Korkeina maastokohteina sekä kalliot, että harjut hallitsevat maisemakuvaa. Ne muo-

dostavat maisematilaan rajoja ja toimivat näköalapaikkoina. Harjualueet ovat lämpimiä 

                                                 
132 Lynch 1960, passim. 
133 Lynch 1960, 47–90. 
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asuinpaikkoja, puhtaan veden saantipaikkoja, kulkureittejä sekä suotuisia viljelymaita. 

Kallioalueet ovat taas ihmisen toiminnan esteenä. Kulkureitit kiertävät kallioita ja vilje-

lykelpoinen maa sekä metsän tuotto on vähäistä. Laajat kallioalueet ja saaret ovatkin 

asumattomia metsämaita, kun taas harjuilla esiintyy avointa kulttuurimaisemaa. Kallio-

alueiden merkitys näköalapaikkoina on suuri. Näköalapaikkojen edellytyksiä ovat estee-

tön näkyvyys ja maastokorkeuksien erot lyhyellä matkalla. Parhaiten näköalapaikat si-

joittuvat juuri vesistöjen ja viljelylakeuksien reuna-alueilla sijaitsevien kalliojyrkäntei-

den rinteille. Keskeisin näköalapaikka Kuuskajaskarilla ovat kallioalueet etenkin saaren 

länsirannalla, jossa ne nousevat korkeimmillaan noin viiteentoista metriin merenpinnas-

ta. Sieltä on esteetön, avoin näkymä Raumanmerelle.  

 

3.4.2. Maamerkit ja solmukohdat 

 

Petri J. Raivon ja Maija Rautamäen mukaan useiden maisemaelementtien kohtaamista 

pienellä alueella voidaan kutsua maisemalliseksi solmukohdaksi. 134 Esimerkiksi harjun 

ja vesistön leikkauskohta, murroslaaksojen leikkauskohta tai kulttuurihistoriallisen ra-

kennuksen sijaintipaikka voi olla tällainen. Maiseman solmukohtaan on usein sijoittunut 

jokin merkkirakennus, toiminto tai asutuskeskus. Lynchin mukaan maiseman solmu-

kohta on keskeinen piste tai risteys, jossa eri maiseman elementit kohtaavat. Esimerkik-

si teiden risteyskohta, josta on kulku useaan eri suuntaan, on tällainen. Solmukohtaan 

liittyy usein valinta. Kuuskajaskarilla keskeisimmäksi maiseman solmukohdaksi nousee 

mielestäni saaren itärannan laiturin ja suurimpien teiden kohtaamispaikka, jossa saarelle 

rantautujan on tehtävä valinta, mihin päin saarta jatkaa. 135 

 

Maamerkiksi voidaan kutsua fyysistä objektia, kuten rakennusta, muistomerkkiä tai 

vuorta, joka eroaa ympäröivistä maisemaelementeistä. Kuuskajaskarilla maamerkkeinä 

toimivat saaren suurin rakennus eli tiilirakenteinen kasarmi, merivalvonta- ja betonitor-

ni sekä saaren neljä tykkiasemaa. Myös länsirannan ampumaradan valli erottuu saaren 

muusta maisemasta maamerkiksi asti.  

 

 

 

 

                                                 
134 Rautamäki 1990, 13 & Raivo 1999b 18. 
135 Ks. Kartta 10. 
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3.4.3. Väylät, polut ja reunavyöhykkeet 

 

Kuuskajaskarilla on poikkeuksellisen paljon tiestöä verrattuna muihin Rauman edustan 

saariin. Suurin, osin asfaltoitu tie halkoo saarta pohjois-eteläsuunnassa. Se on merkittä-

vä saaren maisemakuvaan vaikuttava tekijä. Koska tiestöä pitkin havainnoidaan maise-

maa, tulisi sen varressa olevaa kasvillisuutta kunnostaa ja hoitaa.  Osa saaren tie- ja pol-

kuverkostosta on jo hävinnyt kasvillisuuden sekaan, koska niitä ei ole käytetty. Kuuska-

jaskarilla sijaitsee puolustusvoimien jäljiltä myös valaistu pururata, joka on osaksi pusi-

koitunut ja hävinnyt. Tämä on mielestäni saaren tärkein polkuverkosto. Mielenkiintoi-

simmat väylät Kuuskajaskarilla ovat ylivoimaisesti kuitenkin kallioihin ja maahan kai-

vetut sekä louhitut taisteluhaudat ja poterot. Pääosin ne sijaitsevat saaren länsirannan 

kallioissa, ja ovat käyttämättömänä kasvamassa umpeen. Myös saaren pohjoisosan met-

sikössä on vanhoja, maahan kaivettuja taisteluhautoja ja poteroita. 

 

Luonnostaan suurimpana reunavyöhykkeenä Kuuskajaskarilla ovat ranta-alueet, jossa 

merialue muuttuu maaksi. Myös saaren aukeiden alueiden ja metsien välillä on reuna-

vyöhykkeitä, jotka rajaavat avoimia tiloja. Reunavyöhykkeellä tarkoitetaan tässä tutki-

muksessa kahden erityyppisen maisematilan rajaa, kuten vesi- ja maa-alueiden tai pelto- 

ja metsäalueiden rajaa. Reunavyöhykkeellä selkeyttävät maiseman visuaalista rakennet-

ta ja määrittävät maisematilaa. 

Kuvat 17 ja 18. Vasemmassa kuvassa on saaren länsirannan kallioihin louhittu taisteluhauta. 
Oikeassa kuvassa on saarta pohjois-eteläsuunnassa halkova tie. Kuvat: Elina Mustalampi 2007. 
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Kartta 10. Kuuskajaskarin maisemakuva-kartta. Teemakartta: Elina Mustalampi 2007. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro PISA/305/2004. Rauman kaupunki 2004. 
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4. Kuuskajaskarin maiseman osa-aluejako ja arvottaminen 

4.1. Kuuskajaskarin osa-aluejako  

 

Tämän tutkimuksen osa-aluejako perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin, kasvillisuus-

inventointiin, historiallisiin aineistoihin sekä omiin maasto- ja tutkimushavaintoihini. 

Lähtökohtana ovat pääosin edellisissä kappaleissa esittelemäni maisemarakenteen pe-

ruspiirteet, jotka määräävät maiseman perusrungon ja luonteen. Myös Kuuskajaskarin 

maisematila ja -kuva, kuten asutuksen ja rakentamisen perinteet ja maisemaan jälkiä 

jättäneet elinkeinot ja maankäyttö ovat vaikuttaneet osaltaan Kuuskajaskarin osa-

aluejakoon.  

Kartta 11. Kuuskajaskarin osa-aluejako. Teemakartta: Elina Mustalampi 2007. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro PISA/305/2004. Rauman kaupunki 2004. 
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Maiseman osa-aluejakoa (Landscape Character Areas) on käytetty Englannissa jo pit-

kään erottamaan tärkeitä paikallisen identiteetin säilyttämiseen erottuvia piirteitä.136 

Tässä tutkimuksessa olen jakanut tutkimusalueeni kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 

toisistaan poikkeavia ja joiden rajat ovat suhteellisen selkeät. Länsiosan kallioalueelle 

eli osa-alueelle yksi ominaista on puolustusvoimien muokkaama toiminnan sanelema 

ympäristö. Saaren keskiosa eli osa-alue kaksi taas on kulttuurivaikutteinen alue, jossa 

sijaitsee suurin osa saaren rakennuksista. Tutkimusalueen itäinen ranta-alue eli osa-alue 

kolme on saaren luonnontilaisinta maannousema-aluetta. Seuraavissa kappaleissa tar-

kastelen Kuuskajaskarin osa-alueiden maiseman yleispiirteitä. 

 

4.1.1. Länsirannan kallioiden puolustusympäristö (osa-alue 1) 

 

Ensimmäinen osa-alue eli saaren länsirannan kallioalue on sananmukaisesti joko koko-

naan paljastuneena tai ohuen moreenikerroksen verhoamaa. Tällä alueella sijaitsee saa-

ren korkein kohta, joka kohoaa noin 15 metriin merenpinnasta. Kalliorannat nousevat 

merestä varsin jyrkästi ja ovat siten luoneet erinomaisen paikan puolustuksen ja meri-

valvonnan sijoittamiseen. Alueen luonnonalueet painottuvat rantavyöhykkeelle sekä 

pohjoiseen kalliometsän alueeseen. Alueella kasvaa paikoin luonnontilaistakin kallio-

metsää. Lisäksi alueella sijaitsee muutamia pienikokoisia ja vanhoja lehtoalueita. Nyky-

ään kasvillisuus on vallannut alaa osa-alueelta, kun ihmisen toiminta siellä on vähenty-

nyt.  

 

Alueella ei sijaitse asuinrakennuksia, koska sen pienilmasto-olot ovat varsin karut ja 

tuuliset sekä kasvillisuus niukkaa ja suojaamatonta. Länsirannan kallioalueella on vahva 

merkitys Kuuskajaskarin puolustuksellisen maiseman hahmottamisessa. Sinne sijoitet-

tiin jo vuonna 1940 ensimmäiset tykit. Osa-alueen merkittävimpiä maisemallisia ele-

menttejä ovat 1940-, 1950- ja 1960-lukujen taisteluhaudat, tykkiasemat sekä ampumara-

ta ja sen valli.  

 

4.1.2. Saaren keskiosan kulttuurimaisema (osa-alue 2) 

 

Saaren keskiosan maaperä on pääosin hiekkamoreenia, muutamia kalliopaljastumia lu-

kuun ottamatta. Maaperä ja tasainen maasto on ollut suotuisaa rakentamisaluetta. Alue 

on pääosin kuusivaltaista kangasmetsää, joka on osin teiden rikkomaa. Metsiä on puo-

                                                 
136 Watkins et al. 2007. 
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lustusvoimien aikaan hoidettu ja kaadettu, ja siksi nykyään alueella on myös taimikko-

vaiheessa olevia metsiä. Saaren keskiosaan oli myös raivattu peltoalue. Myöhemmin 

peltoalue otettiin uuteen käyttöön, kun sille sijoitettiin puolustusvoimien harjoituskent-

tä. Tämän vuoksi nämä alueet ovat pysyneet varsin avoimina. Koko saaren keskiosa on 

joko ympäröivän metsän tai rantakallioiden suojaamaa. 

 

Suojaisen sijaintinsa vuoksi osa-alueen maisemaa hallitsee suuri rakennusten ja teiden 

määrä. Rakennukset tällä alueella voidaan jakaa kahteen ryhmään: suojeltuihin 1940-

luvun puutaloihin ja 1960-luvun uudisrakennuksiin. Saaren vanhempaa rakennuskantaa 

ovat linnakkeen entinen kasarmi, tykkihallit, entinen sotilaskoti, entinen linnakkeen 

päällikön asunto ja sekä erilliset varastorakennukset. 137 Nämä rakennukset ovat museo-

viraston inventoinnissa esitetty suojeltaviksi. Uudemmasta rakennuskannasta massiivi-

simpia ovat 1960-luvun kasarmirakennus, rivitalot ja roskanpolttouuni. Alueella on si-

jainnut myös Kuuskajaskarin ensimmäiset rakennukset, jotka rakennettiin saaren etelä-

kärkeen jo 1900-luvun alussa. Rantakallio suojasi torpan rakennuksia ja pihaa merituu-

lilta. Teistä suurin on saarta pohjois-etelä suunnassa halkova osin asfaltoitukin tie. Tiet 

ja polut jäsentävät ja ryhmittävät osa-alueen maisemaa. Osa-alueella on vain vähän ran-

taviivaa. Laiturien ranta-alueita lukuun ottamatta pohjoinen rantakaistale on ainut kohta, 

joka on suorassa yhteydessä mereen.  

 

 

 

 

Kuvat 19 ja 20. Kuuskajaskarin arvokkaita, vanhimpia rakennuksia ovat 1940-luvulla rakenne-
tut entinen linnakkeen päällikön asuintalo (vasemmalla) ja linnakkeen entinen sotilaskoti (oike-
alla). Kuvat: Elina Mustalampi 2007. 
 

                                                 
137 Ks. liite 1. Vanha kasarmi nro.12, tykkihallit nro. 13 ja 14, entinen sotilaskoti nro. 25, päällikön asunto 
nro. 9 ja varastorakennukset nro. 20–23.  
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4.1.3. Mantereen puoleinen kulttuurivaikutteinen luonnonmaisema (osa-alue 3) 

 

Saaren kolmas osa-alue eli mantereen puoleinen kulttuurivaikutteinen luonnonympäris-

tö on tasaista merenpohjan rehevöittämää rantavyöhykettä. Osa-alueen ranta on loivah-

koa, matalaa ja sijaitsee mantereen puolella suojassa avomereltä puhaltavilta tuulilta. 

Osa-alueen kasvillisuus on lehtomaista, rehevän kasvipeitteistä ja siellä kasvaa pääosin 

tervaleppää. Siellä on myös hyvin nähtävissä maankohoaminen, joka ilmenee pääosin 

rantakasvillisuuden muutoksina. Maankohoamisrannoilla kasvaa pioneerikavillisuutta, 

kuten pihlajaa, tyrniä, nuorta tervaleppää ja rauduskoivua.  

 

Alue on kulttuurivaikutteista ja maisema on puoliavointa. Polkuja, erilaisia kaivanteita 

ja rakennelmia esiintyy siellä täällä. Muutamat maahan kaivetut taisteluhaudat ovat osin 

häviämässä saaren pohjoisosan sekametsästä. Suurimmat rakennukset ja rakennelmat 

osa-alueella ovat saaren eteläosassa sijaitsevat vuonna 1957 rakennettu saunarakennus, 

öljysäiliö, ja -varastot, grillikatos sekä pienvenelaituri. Poukama, jossa laituri sijaitsee, 

on kuroutumassa umpeen, eikä osin hajonnut laituri ole enää käytössä. Öljysäiliön ja -

varastojen ympäristön maaperä saattaa olla saastunutta. Sauna ja grillikatos ovat matkai-

lun käytössä. Osa-alueen terveleppälehtoa on aikoinaan hyödynnetty laitumena. 

 

4.2. Kuuskajaskarin maiseman osa-alueiden arvot ja vauriot 

 

Kuuskajaskarin maiseman nykyisen yleisilmeen ja historiallisen tarkastelun pohjalta 

voidaan tutkia yksityiskohtaisemmin saaren osa-alueiden maiseman arvoja ja vaurioita. 

Tämän kappaleen keskeisiä käsitteitä ovatkin maiseman arvottaminen sekä maisema-

vauriot ja -häiriöt. Maiseman arvottamisessa tutkin saaren osa-alueiden luonnon- ja 

kulttuuripiirteiden edustavuutta, harvinaisuutta, monipuolisuutta, säilyneisyyttä ja alku-

peräisyyttä. Tapio Heikkilä jakaa kulttuurimaiseman arvot avoimeen viljelymaisemaan, 

kulttuurivaikutteiseen luontoon ja ihmisten rakennelmiin. 138 Kuuskajaskarista löytyvät 

kaksi viimeistä. Heikkilä esittää edelleen, että maiseman arviointi perustuu sen histori-

aan ja nykyisyyden kokonaisilmeeseen sekä arvotekijöiden ja vaurioiden tarkasteluun ja 

tuntemiseen. Lähtökohtana on siis maiseman historian tuntemus. Nykypäivän maise-

maan vaikuttaneiden asioiden tuntemus ja havainnot siitä, mitkä näistä asioista näkyvät 

maisemassa auttavat maiseman arvioinnossa ja arvottamisessa. 139 Heikkilän mukaan 

                                                 
138 Heikkilä 2000, 16. 
139 Heikkilä 2000, 50. 
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avainsanoja kulttuurimaisemassa ovat asutuksen ja elinkeinojen historian ilmeneminen 

sekä kulttuurihistoriallinen kerroksellisuus. 140  

 

Maisemarakenne ja kulttuuriset vaikutukset ovat muokanneet maisemasta nykypäivänä 

nähtävän näkymän. Maiseman arvottaminen on aina oman aikansa tuote ja arvostukset 

muuttuvat ympäristön muutosten myötä. Myös tieto ja elämänkokemus vaikuttavat ym-

päristön kokemiseen ja arvottamiseen. Keskeistä on, että arvottaminen on aina ihmisen 

tulkintaa maisemasta. 141 Tässä tutkimuksessa tekemäni arvottaminen on siis henkilö-

kohtainen näkemykseni saaren arvokkaista alueista, eikä se ole siten täysin yleistettävis-

sä. Tieto ympäristöstä on lisääntynyt ja saariston käyttäjien tarpeet muuttuneet etenkin 

1900-luvun puolenvälin jälkeen. Ennen saaristo oli taloudellisen toiminnan ja elinkei-

non mahdollistaja, kun taas nykyään se on vapaa-ajanviettopaikka. Samalla kokemus 

merestä on muuttunut. Nykyisiä saariston käyttäjiä ovat lintuharrastajat, kalastajat, mat-

kailijat, veneilijät ja mökkeilijät, jotka kokevat merellisen maiseman esteettisenä luon-

toelämyksenä. Selkämerelle kaavailtu kansallispuisto saattaa osaltaan vaikuttaa saaris-

ton säilyttämiseen ja arvoajatteluun. Esimerkiksi Kuuskajaskarissa on mahdollista säi-

lyttää arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonympäristöjen oleellisimmat piirteet ja samalla 

toimia niin, etteivät uudet elementit vähennä niiden arvoa.  

 

Maisemavaurioilla tarkoitan tässä tutkimuksessa ihmisen toiminnasta, kuten voimape-

räisestä metsätaloudesta tai ympäristöön sopimattomasta rakentamisesta aiheutuneita 

maisemaan sopimattomia jälkiä. Maisemavaurio on maisemahäiriötä vakavampi visuaa-

lisen pilaantumisen ilmiö, joka muuttaa pysyvästi maisemakuvaa. Tapio Heikkilän mu-

kaan pysyvät vauriot maisemassa aiheuttavat usein kyseisen maiseman luonnon- ja kult-

tuuriarvojen vähenemistä 142. Maisemahäiriöllä taas tarkoitan maisemaa heikentäviä ja 

rikkovia elementtejä, jotka voivat kohdistua niin luonnon- kuin kulttuuripiirteisiinkin. 

Usein maisemahäiriöt näkyvät maisemakuvassa, mutta ovat kuitenkin visuaalisesti lie-

viä. Näin on käynyt Kuuskajaskarin länsirannalla, jossa puolustusvoimien jälkeen jät-

tämät puurakennelmat ja roskat vaikuttavat negatiivisesti muuten kauniiseen saaristo-

maisemaan. Osa näistä maisemahäiriöistä on kuitenkin väliaikaisia, eli ne häviävät vuo-

sien kuluessa maastosta.  

 

 

                                                 
140 Heikkilä 2001, 50 & 189–190. 
141 Mikkonen 2001, 64. 
142 Heikkilä 2000, 56. 



 67 

4.2.1. Puolustusmaiseman arvot ja vauriot (osa-alue 1)  

 

Länsirannan kallioalueella on mielenkiintoinen ja erilainen puolustusmaisema ja kult-

tuuriympäristö. Mielenkiintoisia elementtejä ensimmäisellä osa-alueella ovat useat län-

sirannan kallioihin osin louhitut ja osin betonista valetut taisteluhaudat. Taisteluhauto-

jen merkitys osa-alueen saaristomaisemassa on merkittävä, sillä tällaisia kohteita ei mo-

nessa paikkaa ole. Taisteluhaudat ovatkin mielenkiintoinen lisä saaren kulttuurimaise-

malle. Niitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi matkailussa. Myös saaren länsirannan pol-

kuverkosta luo hyvät puitteet luonnossa liikkumiselle.  

 

 

Kuva 21. Saaren taisteluhaudat ovat arvokas osa saaren maisemaa ja luonnonympäristöä. Ne 
ovat osin kasvamassa umpeen ja sammaloitumassa. Kuva: Elina Mustalampi 2007. 

 

Myös tykkien asemat ovat arvokkaita puolustusympäristöllisiä elementtejä. Ne on mu-

seoviraston inventoinnissa ehdotettu suojeltaviksi. Raskaita tykkejä saarella on neljä. 

Kolmostykki on toimintakunnossa ja pyynnöstä sitä esittelee Selkämeren rannikkokilta. 

Tykit edustavat saaren puolustusvoimien aikaista toimintaa, ja siten ne kuuluvat arvok-

kaana osana saaren kulttuurimaiseman kerroksellisuuteen. Kuuskajaskarin maiseman 

arvo onkin juuri sen rikkaassa historiassa, ja erinomaisessa puolustusvoimien jälkeen 

jättämässä maisemassa.  
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Kuvat 22 ja 23. Ampumaradan valli on saaren merkittävä maisemallinen elementti. Se ei kui-
tenkaan nykyisellään ole kovinkaan kaunis lahonneine puurakennelmineen ja autonrenkaineen. 
Kuvat: Elina Mustalampi 2007. 

 

Maisemavauriotekijäksi osa-alueella yksi voidaan nähdä massiivinen ampumaradan 

valli ja ampumarata, jotka hallitsevat sen maisemaa. Siellä kulttuuri- ja luonnonmaise-

man arvot ovat osin ristiriidassa keskenään. Valli on sinällään historiallisesti ilmeinen 

osa saaren maiseman kerroksellisuutta ja kertoo puolustusvoimien aikaisesta toiminnas-

ta saarella. Toisaalta se voidaan nähdä autonrenkaineen ja maalitauluineen laskevan 

muuten kauniin saaristomaiseman arvoa. Se saattaa aiheuttaa myös ympäristöllisiä hait-

toja ja kuormitusta. Nykyään ampumarata on käyttämättömänä pusikoitumassa. Toisena 

maisemahäiriötekijänä voidaan nähdä osa-alueen epäsiisteys. Alueella on muun muassa 

ampumakatoksia ja muita rakennelmia, jotka käyttämättöminä ovat luhistumassa pai-

koilleen. Tosin nekin ovat osa saaren maiseman kerroksellisuutta ja häviävät ajan myötä 

kasvillisuuden sekaan. 

 

4.2.2. Rakennetun ympäristön arvot ja vauriot (osa-alue 2) 

 

Eri-ikäiset rakennukset ja rakennelmat luovat monipuolisuutta saaren rakennettuun ym-

päristöön. Vanhimpia ja alkuperäisimpiä rakennuksia saarella ovat 1940-luvulla raken-

netut linnakkeen entinen kasarmi, tykkihallit, entinen sotilaskoti, entinen linnakkeen 

päällikön asunto ja sekä erilliset varastorakennukset. 143 Näille rakennuksille museovi-

rasto onkin asettanut suojelutavoitteen. 144 Uudemmasta rakennuskannasta massiivisim-

pia ovat 1960-luvun kasarmirakennus, rivitalot ja roskanpolttouuni. Tämä moninainen 

kulttuurihistoriallinen kerroksellisuus voidaan nähdä muodostavan saarelle monipuoli-

suuden lisäksi myös sekamelskan, jossa eri-ikäiset ja -kuntoiset rakennukset ja raken-

                                                 
143 Ks. liite 1. Kasarmi nro.12, tykkihallit nro. 13 ja 14, sotilaskoti nro. 25, päällikön asunto nro. 9 ja va-
rastorakennukset nro. 20–23.  
144 Ks. liite 1 & museoviraston inventointi 2002. 
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nelmat riitelevät keskenään. Kaikki uudemmat rakennukset eivät välttämättä sovi van-

haan rakennuskantaan. Tällöin Kuuskajaskarin rakennetun ympäristön voidaan nähdä 

menettävän arvoaan. 

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita Kuuskajaskarin maisemassa ovat avoimet 

kenttä- ja niittyalueet. Etenkin entisen torpan piha-alue on kulttuurihistoriallista niitty-

aluetta, josta saattaa löytyä alkuperäisillä paikoilla kasvavia perinnekasveja. Niityn lai-

dalla on myös edelleen nähtävissä Kuuskajaskarin ensimmäisen asuinrakennuksen kivi-

jalkaa. Mielenkiintoisen Kuuskajaskarin maisemasta tekee se, että sen rakennettu mai-

sema sallii voimakkaitakin muutoksia. Osaa vanhoista rakennuksista onkin korjattu 

pääosin erinäisten yhdistysten toimesta.  

 

Kuvat 24 ja 25. Vasemmassa kuvassa linnakkeen entinen peltoalue, joka muutettiin harjoitus-
kentäksi 1960-luvun alussa. Oikeassa kuvassa Kuuskajaskarin entisen torpan piha-alue, joka on 
nykyään perinnekasveja kasvava niitty. Kuvat: Elina Mustalampi 2007.  
 

Ongelmaksi saaren osa-alueella kaksi voidaan nähdä muun muassa betoni- ja tiiliraken-

teinen noin 5000 m² kasarmirakennus. Se on tuottanut päänvaivaa Rauman kaupungille, 

pääosin suurten ylläpitokustannusten vuoksi. Esimerkiksi kasarmin putket ja lämmitys-

järjestelmä vaativat korjausta, eikä sille ole keksitty sopivaa käyttötarkoitusta. Toisaalta 

kasarmin merkitys saaren maisemakuvan luojana on tärkeä, ja se on yksi suurimmista 

yksittäisistä maisemaelementeistä saarella. 

 

Kasarmin tulevaisuudesta on Rauman matkailusaarten kehittämistoimikunnassa esitetty 

erilaisia vaihtoehtoja. Yhtenä ehdotuksena on ollut rakennuksen purkaminen kokonaan, 

jolloin vuotuiset kustannukset häviäisivät täysin. Toisaalta rakennuksen purkaminen-

kaan ei ole halpa vaihtoehto. Ehdotuksena on ollut myös ainoastaan rakennuksen majoi-

tusosan purkaminen, jolloin rakennuksesta jäisivät jäljelle kahvila- ja ravintolatilat.  
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Kuvat 26 ja 27. Vasemmassa kuvassa yksi linnakkeen henkilökunnan asuinrakennuksista on 
ollut jo jonkin aikaa tyhjillään. Oikeassa kuvassa kasvillisuuden sekaan uponnut roskanpoltto-
laitos saaren pohjoisosassa. Kuvat: Elina Mustalampi 2007. 
 

Saaren keskiosasta voi löytää maisemaan sopimattomia rakennuksia sekä osin hoitamat-

tomia pelto- ja kenttäalueita, jotka aiheuttavat riitasointuja saaren maisemaan. Näiden 

alueiden kunnostamisella ja siistimisellä voitaisiin parantaa saaren maisemakuvaa. Esi-

merkiksi saaren eteläkärjen laivalaiturin läheinen alue ja siellä sijaitseva nuotiopaikka 

ovat hieman epäsiistissä kunnossa. 

 

Saaren pohjoisosassa sijaitseva pistooliampumarata ja sen läheisyydessä sijaitseva enti-

nen roskanpolttouuni sekä niiden ympäristö voidaan nähdä maisemavaurioiksi. Alue on 

pusikoitunut eikä siellä ole helppo kulkea. Osa rakenteista on romahtanut ja ne saattavat 

olla jopa vaaraksi metsässä kulkijalle. Alueella on kuitenkin arvokasta luonnonympäris-

töä. Rauman ympäristöviraston havaintojen mukaan roskanpolttouunin ja ampumaradan 

alueiden maaperä on mahdollisesti likaantunutta. 145 

 

4.2.3. Kulttuurivaikutteisen luonnon arvot ja vauriot (osa-alue 3) 

 

Saaren arvokkainta luonnontilaisinta aluetta ovat itärannan tervaleppälehdot. Tämän 

osa-alueen omaleimaisesta kasvillisuudesta osa on luonnonvaraista, mutta huomattava 

osa siitä ei tule toimeen ilman ihmisen jatkuvaa hoitoa tai muuta vaikutusta. Se on jo 

huomattavissa esimerkiksi alueella risteilevien polkujen ja pururadan kohdalla. Ne ovat 

käyttämättömänä häviämässä vallanneen kasvillisuuden sekaan. Saaren pohjoiskärjessä 

sijaitsevat kangasmetsä- ja lehtoalueet ovat arvokkaita elinympäristöjä ja luonnontilai-

sen kaltaisia tuoreita lehtoja. Näillä alueilla kasvilajisto on monipuolista ja sieltä saattaa 

löytyä jopa alkuperäisillä paikoilla kasvavia luonnonkasveja.  

                                                 
145 Raimo Sundelinin haastattelu 6.11.2007. 
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Osassa lehtoaluetta voi löytää maisemaan sopimattomia rakennuksia ja erilaisia raken-

teiden jäänteitä. Maisemahäiriöitä osa-alueella kolme on saaren pohjoiskärjen tuntumas-

sa, jossa sijaitsee eräänlainen (puu)jätteiden kaatopaikka. Tosin osin ne ovat jo hävin-

neet kasvillisuuden sekaan. Kuitenkin mantereen puoleinen ranta-alue kokonaisuudes-

saan on merkittävä ja arvokas luonnontilainen alue jo sinällään.  

 

 

 

Kaavio 4. Kuuskajaskarin maiseman osa-alueiden arvot, vauriot ja häiriöt. Kaavio: Elina Musta-
lampi 2008. 
 

 
 

 
MAISEMAN  
ARVOT 

 
MAISEMAN  
VAURIOT 

 
MAISEMAN  
HÄIRIÖT 

 

 
OSA-ALUE 1 

 

• Taisteluhaudat 
• Tykit 

• Ampumarata ja valli 
 

• Epäsiisteys 
• Huonokuntoiset 
ampumakatokset ja 
puurakennelmat 

 

OSA-ALUE 2 

 

• 1940-luvun rakennus-
kanta 
• Kulttuurimaiseman 
kerroksellisuus 
• Avoimet niittyalueet 
• Kasarmi 

• Eri-ikäisten rakennus-
ten sekamelska ja yh-
teensopimattomuus 
• Kasarmi 
• Roskanpolttouuni 

• Ympäristön epäsiis-
teys 

 

OSA-ALUE 3 

 

• Arvokkaat ja luonnon-
tilaiset metsät 
• Maannousemaranta 

• Maisemaan sopimat-
tomat rakennukset 
• Maaperän saastumi-
nen 

• Epäsiisteys 
• Puujätteiden kaato-
paikka 
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Kartta 12. Kuuskajaskarin maiseman arvokkaat alueet ja ongelma-alueet. Oleellista on huoma-
ta, että myös ongelma-alueet voivat olla arvokkaita, kuten esim. tiilinen kasarmirakennus ja sen 
ympäristö. Kartta: Elina Mustalampi 2008. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro PISA/305/2004. 
Rauman kaupunki 2004. 
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5. Kuuskajaskarin matkailun kehittämisen vahvuudet, heikkoudet,  

mahdollisuudet ja uhat 

 

Edellisten käsittelylukujen maisematarkastelu on luonut vahvan pohjan Kuuskajaskarin 

ja koko Rauman matkailun tutkimiselle, ja koska Kuuskajaskari toimii nykyään matkai-

lukohteena, sitä ei voinut mielestäni tutkimuksessani ohittaa. Näin ollen päätän tutki-

mukseni matkailuosioon, jossa pyrin hahmottamaan Rauman merellisenä matkailukau-

punkina, johon oleellisesti kuuluvat Kuuskajaskarin linnakesaaren lisäksi myös Reksaa-

ren luontomatkailukohde ja Kylmäpihlajan majakkasaari. Oman mielenkiintoisen lisän 

Rauman merelliselle matkailulle tuo Selkämeren kansallispuisto-hanke, joka voi toteu-

tuessaan vaikuttaa koko Selkämeren alueen kehittämiseen ja tunnettavuuteen. Tutki-

mukseni viimeisen käsittelyluvun lopuksi tarkastelen Kuuskajaskarin linnakesaaren 

matkailun kehittämismahdollisuuksia ja tarjoan suuntaviivoja saaren tulevaisuuden 

käyttöön.  

 

5.1. Rauma matkailukaupunkina 

 

Rauman matkailun perinteisiä vetovoimatekijöitä ovat Vanhan Rauman kulttuurihistoria 

ja erilaiset kesätapahtumat.  28 hehtaarin kokoinen Vanha Rauma on pohjoismaiden 

laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue. Kaupunkiasutus on säilynyt 1620-luvulla 

pystytetyn ja 1809 puretun tulliaidan rajoissa. Nykyisen muotonsa Vanha Rauma on 

saanut lisä- ja uudisrakentamisen myötä. Asukkaita Vanhassa Raumassa on yli 600. 

Vuodesta 1991 Vanha Rauma on kuulunut Unescon maailmanperintöluetteloon. Suo-

messa maailmaperintökohteita on seitsemän, muun muassa Suomenlinna Helsingin 

edustalla ja Sammallahdenmäki Lapin kivikylässä Satakunnassa. Monet kulttuuri- ja 

kesätapahtumat ovat keskittyneet juuri Vanhaan Raumaan. Tärkeitä kesätapahtumia 

ovat muun muassa Rauman pitsiviikko ja viinikulttuuripäivät sekä erilaiset kansalliset ja 

kansainväliset taidetapahtumat, kuten musiikkitapahtuma Festivo ja elokuvafestivaali 

Blue Sea Film Festival. Nähtävyyksiä Raumalla ovat muun muassa Pyhän Ristin kirkko, 

merimuseo, Rauman museo vanhassa raatihuoneessa, laivanvarustajasukujen talo Mare-

la, Suomen kapein katu Kitugränn ja merimiehen talo Kirsti. Tilastollisesti eniten kävi-

jöitä vuonna 2004 oli Pyhän ristin kirkossa, jossa kävi arviolta 21 300 matkailijaa. 146 

 

                                                 
146 Irene Lahtisen puhelinhaastattelu 10.11.2007. 
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Rauman seudulle on laadittu Satakuntaliiton toimesta seudullinen matkailustrategia 

vuonna 2001, joka oli jatkoa keväällä 2000 valmistuneelle Satakunnan matkailustrategi-

alle. 147 Strategia perustuu maakuntastrategian avaintulosalueisiin, joita soveltamalla 

voidaan löytää Rauman matkailun menestystekijöitä. Rauman seudun matkailun avain-

tulosalueiksi on strategiassa määritelty kulttuuri ja historia, kokous- ja opintomatkailu, 

vesistö- ja luontoaktiviteetit sekä perhe-, kierto- ja maaseutumatkailu. Vuoden 2001 

strategiassa todetaan, että Rauman seudun matkailulle on syntynyt vuoden 2000 lopulla 

uusia mahdollisuuksia, kun Rauman kaupunki osti Kylmäpihlajan majakkasaaren ja 

Kuuskajaskarin entisen varuskuntasaaren valtiolta. Näin ollen merellisestä matkailusta 

voidaan kehittää koko seudun matkailullinen vetovoimatekijä kulttuurimatkailun rinnal-

le. 148  

 

Strategiassa todetaan, että Rauman seudun matkailuvetovoiman hyödyntämisessä kan-

nattaa keskittyä niihin kohteisiin, joissa vetovoimaa ja joiden kautta on mahdollisuus 

saada koko seudulle laajempaa huomiota. Matkailustrategiassa korostetaan myös kunti-

en yhteistyötä ja verkostoitumista. Kuntien ei tarvitse rakentaa menestystään yksin, 

vaan ne voivat täydentää toisiaan. Rauman kaupunki on pyrkinyt seudulliseen yhteis-

työhön, josta on hyvänä todisteena Rauman seudun seitsemän kunnan vuonna 2004 pe-

rustama elinkeinoyhtiö Rauman Seudun Kehitys Oy (RSK). Sen tavoitteena on luoda 

edellytyksiä seudun elinkeinoelämän positiiviselle kehittymiselle. RSK on eräänlainen 

linkki valtakunnallisten matkailuorganisaatioiden, matkailun alueorganisaation eli Sata-

kunta Touristin sekä matkailuyrittäjien välillä. 149 

 

5.1.1. Kansallispuisto Selkämerelle 

Satakunnassa on meneillään hanke, jossa ollaan perustamassa kansallispuistoa Selkäme-

relle. Kansallispuiston tavoiterajauksessa kansallispuiston eteläreuna ulottuu Santkarin 

pookille Rauman edustalle ja pohjoisraja Luvian Ouran saaristoon. Keväällä 2008 päät-

tyvässä hankkeessa tuotetaan ehdotukset Selkämeren kansallispuistosta. Ehdotus toimi-

tetaan ympäristöministeriölle. Lain Selkämeren kansallispuistosta hyväksyy eduskunta 

ympäristöministeriön ja valtioneuvoston valmistelusta. Kansallispuiston avulla Sata-

kunnan alueen matkailun vetovoimaa voitaisiin kehittää etenkin rannikkoalueilla. Sa-

malla se myös tukisi Satakunnan muiden matkailukohteiden kehittämistä. Kansallispuis-

                                                 
147 Satakuntaliitto 2000, passim. 
148 Rauman seudun matkailustrategia 2001, 24. 
149 Irene Lahtisen puhelinhaastattelu 10.11.2007. 
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to-hankkeen tavoitteena on luontonähtävyyksien esilläpito sekä luontotuntemuksen ja 

harrastuksen lisääminen 150. Kuuskajaskari sijaitsee osin kansallispuistoalueen sisällä. 

Kuuskajaskarin osaa, joka on varattu rakentamiseen, ei sisällytetä kansallispuistoaluee-

seen. 

Selkämeren kansallispuisto on tällä hetkellä yksi Satakuntaliiton Satakunnan edunval-

vonnan kärkihankkeista. Edunvalvonnan kärkihankkeet ovat tavoitteita ja yksittäisiä 

hankkeita, joista päätetään maakunnan ulkopuolella lähinnä eduskunnassa, valtioneu-

vostossa, ministeriöissä ja keskusvirastoissa. 151 

Ympäristöministeriön mukaan Natura 2000 -verkosto on yhtenäinen eurooppalainen 

ekologinen verkosto, jonka avulla turvataan erilaisten luontotyyppien ja lajien säilymi-

nen Euroopan luonnossa. Naturaan kuuluvat luonto- ja lintudirektiivien perusteella 

määritellyt kansalliset alueet, joilla on merkitystä koko yhteisön kannalta. Natura 2000 

-alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja 

lajeja. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. 152 Suomen Natura-

alueista kerrotaan Metsähallituksen sivuilla seuraavaa: Suomen ehdottamat Natura-

alueet ovat pääasiassa nykyisiä luonnonsuojelualueita, erämaa-alueita ja suojeluohjel-

mien kohteita. Verkostolla suojellaan myös sellaista luontoa, joka aiemmin on ollut hei-

kommin suojeltua, esimerkiksi saariston ja rannikon vedenalaista luontoa, järviä, suu-

ria jokia, pienvesiä, kallioita ja kulttuuriympäristöjä. 153 

Valtioneuvosto teki ensimmäisen päätöksen Euroopan unionille annetusta Suomen Na-

tura 2000 -ehdotuksesta vuonna 1998. Ehdotusta täydennettiin vuosina 1999, 2002, 

2004 ja 2005. Raumalla kansallispuiston rajausehdotusta on ohjannut Natura-alueiden 

lisäksi kunnan oma yleiskaava. Mukana on Natura-alueiden lisäksi myös kansallispuis-

ton retkeily- ja matkailualueita. Rauman sataman lähialueet ja laivaväylät eivät kuulu 

ehdotettuun rajaukseen. Kansallispuiston perustaminen olisi toteutuessaan Naturaa ylei-

söystävällisempi vaihtoehto, sillä tavallisesta luonnonsuojelusalueesta poiketen kansal-

lispuistoon järjestetään matkailupalveluita ja jaetaan informaatiota. Näin ollen alueesta 

olisi enemmän hyötyä niin paikallisille kuin alueelle tuleville matkailijoillekin.  

 

                                                 
150 Satakuntaliitto 2007, 21. 
151 Satakuntaliitto 2007, 3 ja 21. 
152 Ympäristöministeriö 2004, 4. 
153 Metsähallitus 2007. 
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Kansallispuisto säädetään luonnonsuojelulaissa, ja sen mukaan kansallispuisto voidaan 

perustaa vain valtion omistamille alueille. Tosin siihen voidaan liittää myös muun jul-

kisyhteisön, kuten kaupungin ja kunnan alueita erillisen sopimuksen perusteella. Yksi-

tyisiä maa- ja vesialueita ei kansallispuistoon voi kuitenkaan kuulua. Kansallispuiston 

pinta-alan on oltava vähintään 1 000 hehtaaria. Alueella on oltava merkitystä yleisenä 

luonnonnähtävyytenä tai muutoin luonnontuntemuksen lisäämisen tai yleisen luonnon-

harrastuksen kannalta. 154 Selkämeren kansallispuiston perustaminen on nyt ajankohtai-

sempaa kuin koskaan, ja mielenkiinto merimatkailua kohtaan on koko ajan kasvamassa. 

 

5.1.2.  Kylmäpihlaja – Majakkamatkailu 

 

Majakkamatkailu on Suomessa kasvanut viime vuosina huimasti ja matkailukäytössä 

olevilla majakkasaarilla vierailee kymmeniä tuhansia matkailijoita vuosittain. Luodoille 

ja rannoille pystytetyt majakat ovat Suomen vanhimpia merenkulun turvalaitteita ja niil-

lä on erityinen kulttuurihistoriallinen arvo. Majakkasaarien eristyneisyys ja erikoisuus 

sekä majakoiden historia kiehtovat matkailijoita yhä enemmän. Suomessa matkailukäy-

tössä olevia majakoita on yhteensä viisi, joihin Rauman Kylmäpihlajan majakkakin lu-

keutuu.  

 

Kylmäpihlajan majakka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä mantereesta, ja se 

on Rauman saariston uloin luoto. Kylmäpihlaja on noin yhdeksän hehtaarin kokoinen ja 

se on toiminut yhdistettynä majakka- ja luotsiasemana vuodesta 1953 lähtien ja se on 

Suomen nuorin majakka. 155 Vuonna 1999 saari jäi merenkululle tarpeettomaksi ja saari 

rakennuksineen tuli myyntiin. Nykyisin saari on Rauman kaupungin omistuksessa, ja 

saari on Rauman saaristomatkailun keskeinen vetovoimatekijä. Kylmäpihlajalla on 

näyttely-, kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä kappeli ja saarella järjestetään kesäisin 

ilmaisia opastuskierroksia. Kylmäpihlajan luonto on herkkää ulkosaaristoa, joka ei kestä 

suurta kulutusta. Vaikka matkailu on nykyisin tärkeä elinkeino saarella, se toisaalta ku-

luttaa luontoa, käyhän Kylmäpihlajallakin vuosittain karkean arvion mukaan noin 

10 000 matkailijaa kesäkuukausien aikana 156. Selkämeren kansallispuisto toisi toteutu-

essaan Kylmäpihlajalle yhä lisää matkailijoita. 

 

 

                                                 
154 Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096. 
155 Laurell 1999, 7. 
156 Irene Lahtisen puhelinhaastattelu 10.11.2007. 
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5.1.3. Reksaari – Luontomatkailu 

 

Reksaari sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Rauman kaupungin keskustasta, ja se on 

yksi kolmesta Rauman pohjoisen saariston suuresta rannikko- eli mannervyöhykkeen 

saaresta. Reksaaren lounaispuolelle jäävän Nurmeksen, mantereeseen kuroutuneen 

Omenapuumaan ja Reksaaren muodostaman ympyrän sisään jää Haapasaarenvedeksi 

kutsuttu vesialue. Ensimmäinen ihmisen toiminnasta säilynyt merkki Reksaarella on 

Kartun kiukaaksi kutsuttu kivilatomus, joka on rakennettu aikaisintaan 500-luvulla en-

nen ajan laskumme alkua. Tuolloin Reksaari on saattanut toimia kauppa-, kokous- ja 

pyhäinviettopaikkana, sillä rannikon asukkaiden tiedetään perinteisesti kokoontuneen 

samantapaisissa paikoissa. 1100-luvulla Reksaareen rakennettiin kappeli tai kristillinen 

kalmisto, joka paloi luultavasti 1577 jälkeen. Reksaarta on käytetty Rauman kartanon 

hevoslaitumena 1500-luvun lopulla. Vuodesta 1699 Rauman kaupunki on omistanut 

Reksaaren alueen, ja vuokrannut sitä 1700- ja 1800-luvulla kaupunkilaisille. Varsinai-

nen asutus lisääntyi kuitenkin vasta 1800-luvun aikana, ja 1900-luvun alussa saarella oli 

neljä kalastajatilaa. Ristinperä ja Huhdanperä olivat Reksaaren ensimmäiset torpat ja 

vuoden 1895 alusta lähtien saarelle rakennettiin uusina Kartun ja Rohelan torpat. 157 

 

Nykyään Rauman kaupungin omistama Reksaaren alue on yleisessä virkistys- ja retkei-

lykäytössä lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa lehtoniittyä lukuun ottamatta. Alueella 

kasvaa useita harvinaisia kasvilajeja. Rohelan torppa on vuodesta 1999 lähtien ollut 

saariston retkeilijöiden varaustupana. Matkailijoille on tarjolla esimerkiksi retkeilyä, 

kalastusta sekä melontaa. Reksaaressa on lisäksi sauna sekä laituri- ja nuotiopaikkoja. 

Saari on erinomainen luontomatkailukohde, ja alueen halki kulkeekin luontopolku, joka 

tutustuttaa saaren luontoon, jääkauden jälkiin ja rautakautiseen hautaan.  

 

5.1.4.  Kuuskajaskari – Linnakematkailu 

 

Lähes kaikki linnakkeet Selkämeren ja Saaristomeren alueella lopetettiin 1990- ja 2000-

luvuilla. Jäljellä ovat vain vuonna 1915 rakennettu Örö sekä 1960-luvun lopulla perus-

tettu Gyltö. Tosin näissäkään ei enää ole varusmiehiä ja ne toimivat lähinnä harjoitus-

paikkoina. Tänä päivänä avoimia käyntikohteita ovat muun muassa Reposaari, Kuuska-

jaskari, Lypertö eli Katanpää, Jungfruskär, Utö, Borstö sekä rajoitetusti Örö. Joissakin 

kohteissa rannikkotykistön ajasta muistuttaa jokunen tykkiasema, kun taas toisaalla, 

                                                 
157 Högman 1907, 6–7, 198 & Heljala 1990, 11–13. 
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esimerkiksi Kuuskajaskarissa, koko saari on muistutus saaren menneisyydestä rannikko-

linnakkeena. 158 

 

Sotilasalueille Saaristo- ja Selkämerellä on päässyt vasta 1990- ja 2000-luvun aikana 

linnakkeiden lakkauttamisen myötä, ja osaa näistä on alettu kehittää ja hyödyntää mat-

kailussa. Puolustusvoimien ja sodan historiaan liittyvät kohteet kiinnostavat matkailijoi-

ta mitä moninaisimmassa muodossa. Kaikilla kohteilla on oma historiansa, jota voidaan 

hyödyntää mitä erilaisimmille matkailijaryhmille. Ennen suljettuina olleet linnakesaaret 

tarjoavat kävijälle niin ampumaratoja kuin luonnontilaisia rantaniittyjä ja vanhoja met-

siä. Myös luontoarvot ovat useimmilla linnakesaarilla erinomaisia, sillä puolustusvoi-

mien toiminta on rajannut liikkumisen teille ja poluille. Se on mahdollistanut ainutlaa-

tuisia elinympäristöjä saaristoon. Kulttuurin ja luonnon vastakohtaisuus muodostaa lin-

nakkeista mielenkiintoisia ja kiehtovia käynti- ja matkakohteita. 

 

Kuuskajaskari tarjoaa erinomaisen ympäristön matkailulliseen hyödyntämiseen. Toi-

saalta sen valtava rakennusmäärä luo ongelman matkailun kehittämiseen. Nyt kasarmi, 

asuinrivitalot, sauna ja entinen kasarmi eli nykyinen Korsupub sekä sotilaskoti ovat ai-

noita matkailun käytössä olevia rakennuksia, vaikka saarella on useita muitakin raken-

nuksia, joita voitaisiin hyödyntää matkailun käyttöön. Saari tarjoaa myös saaristoluon-

toelämyksiä, jota kesällä 2008 avattava geologiapolku täydentää.  

 

5.2. Kuuskajaskarin matkailun kehittämismahdollisuudet 

5.2.1. SWOT-analyysi 

 

Koska Kuuskajaskari toimii nykyään matkakohteena, on se oleellinen osa saaren nyky-

maisemaa. Tämän vuoksi koen, että on tärkeää myös tutkia saaren matkailullisia mah-

dollisuuksia ja vaikutuksia. Käytän tässä tutkimukseni osassa SWOT-analyysiä, jonka 

avulla pyrin hahmottamaan Kuuskajaskarin kehittämismahdollisuuksia ja tulevaisuuden 

näkymiä. SWOT-analyysissä kuvataan analysoitavaa asiaa monipuolisesti ja eri puolil-

ta. SWOT-anlyysi on Albert Humphreyn ja hänen työryhmänsä 1970-luvulla kehittele-

mä nelikenttämenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa ongelma, arvioida sitä ja lopul-

ta kehittää sitä. Kuuskajaskarin SWOT-analyysissä olen kerännyt yhteen saaren matkai-

lun vahvuudet (Strenghts), heikkoudet (Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) ja 

uhat (Threats). Nelikentän yläosa kuvaa nykyhetkeä, ja alaosa tulevaisuutta. Vasemmal-

                                                 
158 Pakola 2007, passim. 
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la taulukossa on myönteiset asiat ja oikealla puolella kielteiset. Analyysi pohjautuu 

omiin kokemuksiini, tutkimukseeni sekä keskusteluihin eri tahojen kanssa. 159 Analyy-

sin pohjalta pyrin löytämään keinoja, joiden avulla mahdollisuudet hyödynnetään vah-

vuuksien avulla, heikkouksista pyritään eroon ja uhat torjutaan. 160 

 

5.2.2. Saaren matkailun kehittämisen vahvuudet 

 

Rauman matkailun perusvahvuuksiin on voimakkaasti vaikuttanut maailmanperintö-

kohde Vanhaan Raumaan pohjautunut kulttuurimatkailuimago. Tähän vetovoimateki-

jään voidaan helposti yhdistää myös retket matkailusaarille, jotka tarjoavat sekä kulttuu-

ri- että luontoelämyksiä. Rauman kaupunki onkin 2000-luvulla panostanut yhä enem-

män merellisiin matkailupalveluihin ja -kohteisiin. Kuuskajaskari sijaitsee lyhyen me-

rimatkan päässä Syväraumanlahdesta, josta yhteysalus lähtee. Avomerellekin on melko 

lyhyt, noin kymmenen kilometrin, matka. Myös meri sijaitsee suhteellisen lähellä, noin 

viiden kilometrin päässä, Rauman keskustaa. Tämä helpottaa kuljetuksia satamaan ja 

vesibusseille. Vesibussimatka Syväraumanlahdesta Kuuskajaskariin kestää noin puoli 

tuntia. Kuuskajaskarilla on myös mahdollisuus rantautua omalla veneellä ilmaiseksi.  

 

Selkämeri on suhteellisen puhdas merialue, ja Kuuskajaskaria voitaisiinkin hyödyntää 

saaristoluonnon opetus- ja opastuskohteena. Saaren erikoinen historia on myös merkit-

tävä vahvuus matkailussa ja sitä tulisikin korostaa yhä enemmän matkailumainonnassa. 

Massaturismi ei tule toimimaan Kuuskajaskarilla, mutta ohjattua matkailua saarella voi-

daan kehittää niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Huomioon tulee ottaa luonnon 

suojeleminen ja kaavailtu Selkämeren kansallispuisto. Saaren luonto kuitenkin kestää 

tallaamista jo sen entisen käyttöluonteensa takia.  

 

Kuuskajaskarilla on arvokas kulttuuriympäristö vanhoine tykkeineen, taisteluhautoi-

neen, ampumaratoineen ja rakennuksineen. Kuuskajaskarille on puolustusvoimien toi-

mesta vedetty vesijohto mantereelta ja se on liitetty valtakunnalliseen sähköverkkoon. 

Tämä valmis perusinfrastruktuuri mahdollistaa nykyisen matkailutoiminnan Kuuskajas-

karilla.  

 

                                                 
159 Kuuskajaskarin ja Kylmäpihlajan majakkasaaren käyttö- ja liiketoimintasuunnitelmassa 2001 esitel-
lään saarien kehittämistä SWOT-analyysin avulla. Olen pyrkinyt tuomaan uusia näkökulmia ja ideoita 
tähän analyysiin. 
160 Taulukossa 1 esittelen yhteenvedon saaren vahvuuksista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhista. 
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Kulttuuriympäristön erikoisuus on Kuuskajaskarin matkailussa erityinen vahvuustekijä. 

Linnakkeen tarjoamat erikoisuudet tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin matkailulli-

sena vahvuutena. Kuuskajaskari ei ole perinteinen saariston kalastajasaari, vaan mielen-

kiintoisen historian omaava puolustusvoimien muokkaama kokonaisuus. Linnakkeen 

rakennuskannan restaurointi ja kunnostustyö on tosin edellytyksenä sille, että saaren 

rakennettu ympäristö säilyy tuleville sukupolville ja pysyy matkailullisena vahvuusteki-

jänä. Hyvänä esimerkkinä linnakesaarten rakennusten kunnostuksesta ja uudelleenkäy-

töstä löytyy Utön linnakesaarelta, jossa entiset Venäjän vallan aikaiset rakennukset ovat 

paikallisten yhdistysten omistuksessa ja toimivat osin asuntoina saarelle muuttaneille 

uusille asukkaille. Utöllä yrittäjävetoisessa hotelli- ja ravintolatoiminnassa on myös 

hyödynnetty vanhaa rakennuskantaa Kuuskajaskarin tapaan ja se työllistää nykyään 

ympärivuotisesti muutaman henkilön. Utöllä toimii myös koulu. 161 Kuuskajaskari toki 

poikkeaa Utöstä siinä, ettei sinne ole mahdollista sijoittaa ympärivuotista asutusta. 

 

5.2.3. Saaren matkailun kehittämisen heikkoudet  

 

 

Kuva 28 ja 29. Vasen kuva on saaren eteläiseltä laivalaiturilta. Tällainen epäsiisti näkymä ei 
toivota matkailijaa tervetulleeksi. Oikeassa kuvassa näkyy nykyään majoituskäytössä olevia 
rivitaloja ja niiden piha-aluetta. Kuvat: Elina Mustalampi 2007. 

 

Kuuskajaskarin kehittämisen yhtenä suurena heikkoutena on kiinteistömassan suuruus. 

Etenkin kasarmirakennus on osoittautunut kalliiksi ylläpitää. Rauman kaupungin vähäi-

set investointirahat ja käyttöideoiden puute ovat jämähdyttäneet Kuuskajaskarin saaren 

lähes samaan tai jopa huonompaan tilaan kuin vuonna 2000, jolloin saari siirtyi kaupun-

gin omistukseen. Myös saaren varustus ja kiinteistöt ovat lähes samassa kunnossa kuin 

vuonna 2000. Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona voisi olla, että osa rakennuskannasta 

puretaan. Toisaalta myös rakennusten purkaminen aiheuttaa kustannuksia Rauman kau-

                                                 
161 Pakola 2007, 95. 
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pungille, jolla on ylläpidettävänään myös Kylmäpihlajan majakkasaarta ja Reksaaren 

Kartun kalastajatila. 

 

Rauman kaupungin tekninen lautakunta esitti vuonna 2007 kaupungin hallitukselle, että 

toimenpiteet kasarmin purkamiseksi tulisi käynnistää. Perusteluina oli rakennuksen 

huono kunto, ja siitä tulevaisuudessa aiheutuvat peruskorjauskustannukset. Koko linna-

kesaaren ylläpidon on laskettu maksavan Rauman kaupungille vuodessa noin 90 000 

euroa. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan hyväksynyt kasarmin purkamista. 162 Toisena 

ääripäänä on esitetty, että rakennukseen inventoidaan ja sen toimintoja kehitetään. Tuol-

loin myös saaren matkailuyrittäjän olisi oltava vahvasti mukana. Vielä ei kuitenkaan ole 

tehty lopullista päätöstä kasarmin tulevaisuudesta. Kuitenkin näkisin, että kasarmin pur-

kaminen vähentäisi rannikkolinnakkeen kulttuurihistoriallista kerroksellisuutta. Yhtenä 

mielenkiintoisena ehdotuksena Kuuskajaskarin kehittämiseen on ollut myös Rauman 

kaupungin valtuuston aloite, jossa Kuuskajaskarilta ehdotettiin myyntiin ja vuokraan 

tontteja yksityiseen käyttöön. Tämä ehdotus kuitenkin hylättiin, sillä saari haluttiin pitää 

kaikille avoimena matkakohteena. 

 

Saaren yhtenä heikkoutena on ympäristön epäsiisteys. Osa saaresta on jätetty täysin 

oman onnensa nojaan, eikä armeijan jättämiä jälkiä ole siivottu. Tosin osa roskista on 

saarella vierailevien matkailijoiden jäljiltä. Kuuskajaskarilla on paljon armeijan jättä-

mää hylkytavaraa ja purkukuntoisia rakennelmia. Näiden vaikutus saaren maisematilaan 

on epäedullinen, ja se saattaa vähentää saaren vetovoimaisuutta matkakohteena. Hyvänä 

esimerkkinä on, että koko kesäkauden 2007 saaren laivalaiturilla on matkailijat toivot-

tanut tervetulleeksi rikkinäinen ja ruostunut polttoainepumppu. Tosin sotilasalueillakaan 

harvoin paikat ovat olleet täysin siistejä. Kuuskajaskarilta on Rauman kaupungin ympä-

ristötoimen toimesta kartoitettu alueita, joiden maaperä on saastunut 163.  

 

Rauman saaristossa talvinen matkailutarjonta ja -kysyntä on vähäistä. Vaikka Kuuska-

jaskarin ainutlaatuiset merelliset luonnonelementit ja vaihteleva maisemakuva synnyttä-

vät vetovoimaisen alueen, rajoittuu saaristo- ja merimatkailu pääosin vain kesäkauteen. 

Tähän tulisi saada muutos. Ongelmana on kuitenkin saarelle pääsy. Talviaikaan mo-

lemmin puolin Kuuskajaskaria pidetään syväväyliä auki, jolloin saarelle pääsy jäätä 

pitkin esimerkiksi moottorikelkalla tai autolla ei ole mahdollista. Syväväyliä ei myös-

                                                 
162  ”Rientolaa vaaditaan myyntiin ja Jaskarin kasarmia purettavaksi”, LS 13.9.2007. 
163 Ks. kartta 11. 
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kään ole tarkoitettu pienveneille, jolloin saarelle olisi talviaikaan järjestettävä vesibus-

siyhteys.  

 

5.2.4. Saaren matkailun kehittämisen mahdollisuudet 

 

Kuuskajaskarin nykyisten matkailuyrittäjien vuokrasopimus päättyy vuoden 2008 lo-

pussa, ja Rauman kaupunki onkin hakenut saarelle uutta vuokralaista vuosille 2009–

2013. Vuoden 2007 syksyllä järjestetyssä tarjouskilpailussa vain yksi taho jätti tarjouk-

sen, jonka Rauman kaupunki kuitenkin hylkäsi. Saaren käyttöaste ja -luonne saattaa 

muuttua oleellisestikin, riippuen uudesta vuokralaisesta ja toimintamallista. Saaren mat-

kailun tulevaisuuteen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka aktiivisesti tuleva matkailuyrittäjä 

myy kasarmirakennuksen ja muiden majoitustilojen kapasiteettia, ja kuinka monipuoli-

sesti ravintolayrittäjä hyödyntää muiden yritysten, seurojen, koulujen ja yhdistysten 

tarvetta erilaisille kokous- ja leiripalveluille. Matkailun elävöittämiseen voisi Kuuska-

jaskarille kehitellä matkailualan verkostoa, joka aktiivisesti myisi ja tarjoaisi tuotteitaan 

ja palveluitaan tavallisen matkailutarjonnan lisäksi. Vuonna 2001 laadittu ranta-

asemakaava ohjaa saaren käyttöä virkistyspalvelukohteena, mutta ei varsinaisesti rajoita 

sitä. Yhteistyö saaren matkailuyrittäjien sekä eri toimijoiden välillä olisi erityisen tar-

peellista. Saari tulee joka tapauksessa pysymään avoimena käyntikohteena, joka tarjoaa 

yleistä matkailupalvelutarjontaa erityispalveluiden lisäksi. Raumalla jo menestyvien 

tapahtumien oheisohjelmia voidaan järjestää myös matkailusaarilla. Esimerkiksi Blue 

Sea Film -festivaalin yhteydessä on järjestetty elokuvaesityksiä Kuuskajaskarin kasar-

min elokuvasalissa.  

 

Polkuverkostoa saarelta löytyy omasta takaa, ja se suorastaan vaatii tallaamista. Hyvät 

ja selkeät opasteet, merkityt reitit, levähdyspaikat ja hyväkuntoiset polut palvelisivat 

kaikkia saarella liikkujia. Opasteissa voitaisiin käyttää apuna karttoja, tauluja sekä viit-

toja ja teksti voisi olla sekä suomen, ruotsin että englannin kielellä. Kesäksi 2008 Kuus-

kajaskariin ollaan tuomassa geologiapolkua, joka osaltaan palvelee saarella vierailevia 

matkailijoita ja hyödyntää sen polkuverkostoa. Kuuskajaskarin matkailua voidaan elä-

vöittää myös muun muassa julkaisujen ja esitteiden avulla. Näiden avulla ulkopuolinen 

matkailija pääsee sisälle saaren historiaan ja pystyy näin luomaan oman mielikuvansa 

saaresta. On kuitenkin oleellista, että saaren ympäristöä hyödynnetään ja käytetään kes-

tävästi, niin ettei se menetä elinvoimaansa ja tuottokykyään. Hyvänä esimerkkinä on 

Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluva merilinnoitus Suomenlinna, jossa on yh-
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distetty matkailu, asuminen ja luonnonympäristö kestävällä tavalla. Suomenlinnassa 

vierailee vuosittain toki enemmän matkailijoita kuin Kuuskajaskarilla, mutta sen mat-

kailupalveluiden ja polkuverkoston järjestämisestä voisi ottaa mallia myös pienenpiin 

linnakematkailukohteisiin. Suomenlinnassa matkailijoiden kulkua on ohjattu kyltein 

sekä ohjatuilla kierroksilla ja saarella on tehty kattavaa kunnostustyötä, jossa on otettu 

erityisesti huomioon niin luonnon monimuotoisuus kuin arvokas linnakemaisemakin. 

Kulttuurimaiseman kunnostustyö Suomenlinnassa jatkuu edelleen. 164 

 

Keskeisiä paikkoja opastauluille Kuuskajaskarilla voisivat olla entisen torpan peltoalue, 

tykit, merivalvontatorni, kasarmi, taisteluhaudat ja ampumaradat. Opastaulujen avulla 

matkailija voisi omatoimisesti kulkea saarella saaden samalla tietoa saaren historiasta, 

luonnosta ja geologiasta. Myös kesäaikaan opastettujen kierroksien järjestämistä voitai-

siin harkita. Kesäoppaan palkkaaminen saarelle voisi tapahtua samalla tavalla kuin 

Kylmäpihlajaan, josta saataisiin muutenkin mallia opastuksille. Keskeistä olisi, että saa-

ren opastuspiste saataisiin toimintaan vanhaan sotilaskotiin, jossa olisi tarjolla esitteitä, 

neuvoja ja opastusta niin Selkämerestä kuin Kuuskajaskaristakin.  

 

Selkämerelle kaavaillun kansallispuiston avulla Kuuskajaskarin matkailun kehittämistä 

voitaisiin lisätä ja saari saisi osana puistoa lisää näkyvyyttä. Koko Selkämeren matkai-

lun kehittämisen mahdollisuudeksi voidaan nähdä myös Turun yliopiston Merenkulku-

alan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikön vetämä Selkämeren teemavuosi-

hanke, joka järjestetään vuosien 2008–2009 välisenä aikana. Sen tavoitteena on koota 

yhteen ja tuoda julki Selkämeren alueelle tyypillisiä ympäristöön, kulttuuriin ja ihmis-

toimintaan liittyviä teemoja. Teemavuoden aikana Selkämeri tulee saamaan julkisuutta 

yhä enemmän ja lisäämään keskustelua sen ympärillä. Teemavuoden tavoitteena on 

nostaa Selkämeri muiden merialueiden rinnalle niin kansallisesti kuin kansainvälisesti-

kin.  

 

Nuotiopaikat ja grillikatokset sinällään ovat oiva matkailullinen valttikortti, joita Kuus-

kajaskarilla voisikin lisätä. Rauman kaupungin ympäristötoimi on hoitanut saaren ny-

kyisiä nuotiopaikkoja sekä grillikatosta toimittamalla sinne muun muassa polttopuita ja 

muita tarvikkeita. Myös Kuuskajaskarin kallioilta avautuvat näkymät voidaan nähdä 

matkailullisena mahdollisuutena. Näköalapaikat houkuttelevat saarella kulkijoita puo-

                                                 
164 Helander et al. 1987, passim. 



 84 

leensa ja lisäävät mielenkiintoa ympäristöön. Yhtenä näköalapaikkana voisi hyödyntää 

esimerkiksi saaren merivalvontatornia. 

 

5.2.5. Saaren matkailun kehittäminen uhat 

 

Kuuskajaskarin vuosittainen kävijämäärä on keskimäärin 10 000-14 000 matkailijaa, ja 

matkailijavirrat keskittyvät pääosin kesäkuukausiin. Yöpyjiä saarella on ollut vuosittain 

noin 1500. Lisäksi saarella vierailee noin 200-250 venekuntaa vuodessa. Tarkkaa kävi-

jämäärää on kuitenkin hankala hahmottaa, sillä saarella vierailevia yksittäisiä veneilijöi-

tä on vaikea laskea. Myös vuotuiset sääolosuhteet vaikuttavat matkailijamääriin. Kuus-

kajaskarin matkailun uhkana voidaan nähdä, että kävijämäärät ovat vähentyneet vuodes-

ta 2002 vuoteen 2006, kun alkuinnostunut saarta kohtaan on laantunut. 165 Kuitenkin 

matkailijat ovat löytäneet Rauman matkailusaarille kohtuullisen hyvin. 

 

Suurena uhkana Kuuskajaskarin tulevaisuudelle on juuri alkuinnostuksen laantuminen 

ja uusien ideoiden puute. Kuuskajaskarin matkailua tulisi kehittää pitkäjänteisesti, sillä 

sen tulokset näkyvät vasta muutaman vuoden, jopa kymmenien vuosien kuluttua. Kuus-

kajaskarin kohdalla aika näyttää miten uusi matkailutoimija lähtee kehittämään saaren 

matkailua. Kaupunki on kuitenkin viime vuosina alkanut yhä enemmän panostaa saaren 

kehittämiseen ja ottamaan sen vakavasti. Tästä hyvänä esimerkkinä on Rauman matkai-

lusaarten kehittämistoimikunnan kokoaminen, joka näkee Kuuskajaskarin yhdeksi tär-

keimmistä kehittämiskohteista. Etenkin tarvittaisiin ideoita koko saaren ja kiinteistöjen 

käytön lisäämiseksi.  

 

Keskeisenä uhkana saaren matkailun kehittämiselle on myös sesonkiajan lyhyys ja vai-

kea saavutettavuus, sillä nykyään esimerkiksi yhteysaluksella pääsee Kuuskajaskarille 

kesäkuun alusta elokuun puoleen loppupuolelle, vaikka tarvetta pidemmällekin ajalle 

olisi. Myös ympäristön kuluminen voidaan nähdä Kuuskajaskarilla uhkana, vaikka saa-

ren ympäristö kestää isojakin matkailijamääriä. Silti jos ajatellaan, että saarella käy vuo-

sittain yli 10 000 matkailijaa, on maasto isossa kulutuksessa. Tämän vuoksi ohjatuttujen 

reittien ja polkujen kehittäminen olisi erityisen tärkeää saaristoluonnon säilymiselle.  

 

Kuuskajaskarilla iso haaste matkailullisessa kehittämisessä on suuren saaren kaikkien 

matkailupalveluiden yhtenäistäminen. Saarella voidaan järjestää ainakin ravitsemus-, 

                                                 
165 Irene Lahtisen puhelinhaastattelu 10.11.2007. 
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majoitus-, veneily- ja ohjelmapalveluita. Ohjelmapalveluina Kuuskajaskarin linnake Ky 

on järjestänyt saari- ja luontosuunnistusta sekä muita luontoon liittyviä kisailuja. Muita 

saarella järjestettyjä ohjelmapalveluja ovat ohjatut kalastusretket, köysikiipeilyt tulen-

johtotorniin, värikuulasota sekä kaljakorikiipeilyä. Saarella voidaan järjestää myös eri-

laisia kokouksia, seminaareja ja konsertteja, jossa voidaan hyödyntää saaren rakennus-

kantaa, pääosin kasarmia, jossa tilat ovat jo valmiina. Kasarmin elokuvasalia onkin jo 

käytetty esimerkiksi Rauman elokuvafestivaalin järjestämisessä. Ulkoliikuntapaikkoja 

ja pururataa kunnostamalla sekä esimerkiksi hyödyntämällä tykkihalleja voidaan kehit-

tää saarelle monipuolisia leirikouluja ja muita urheilutapahtumia. Kuuskajaskari voi toki 

yksinkertaisimmillaan olla luonnonmukainen elämyskohde ilman mitään tuotettuja pal-

veluita.  
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Kaavio 5. SWOT-analyysi Kuuskajaskarin matkailusaaren kehittämisestä.  
Kaavio: Elina Mustalampi 2008. 

 
Vahvuudet Heikkoudet 

 
- Kaupungin panostus merellisiin 

matkailukohteisiin 
- Hyvä sijainti ja saavutettavuus sekä 

toimivat teknisen huollon palvelut 
- Monipuoliset luonnonympäristöt, 

luonnonarvot ja saaristoluonto, jot-
ka kestävät kulutusta 

- Kohtuullisen puhdas merialue 
- Saaren erikoinen historia linnak-

keena 
- Kulttuuriympäristön arvot 
- Kaavat kunnossa 
- Perusinfrastruktuuri valmiina 

 
 
 
 
 

 
- Rakennuskannan huonokuntoisuus 

ja purkukuntoiset rakennelmat 
- Kasarmi 
- Suuret kustannukset 
- Kulttuuriympäristön hoidon tila 
- Ympäristön epäsiisteys 
- Pilaantuneet maa-alueet 
- Talvimatkailu 

 
 
 
 
 

 
Mahdollisuudet Uhat 

 
- Uuden yrittäjän tuomat uudet ideat 
- Matkailualan verkosto ja yhteistyö 
- Matkailun hallittu lisääminen ja 

matkailupalveluiden yhdistäminen 
- Polkuverkostot, opastaulut ja opas-

tetut kierrokset  
- Elämysmatkailu 
- Arvokas saaristoluonto  
- Selkämeren kansallispuistohanke ja 

teemavuosi 2008–2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Alkuinnostuksen laantuminen 
- Talous ja investoinnit  
- Saareen suunnattujen resurssien 

väheneminen  
- Ympäristön kuluminen 
- Lyhyt sesonki 
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6. Tutkimustulokset 

 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut Kuuskajaskarin linnakesaaren maisemaa humanis-

tisesta näkökulmasta. Olen käsitellyt saaren maiseman peruspiirteitä, eli maa- ja kallio-

perää, ilmasto-oloja, vesistöjä, kasvillisuutta ja historiaa osana Rauman saariston koko-

naisuutta. Tämän osin objektiivisen tarkastelun pohjalta olen tutkinut saaren maisemati-

loja sekä maisemakuvaa. Kuuskajaskarin ja Raumanmeren luonnonolosuhteiden ja 

luonnonhistorian selvittäminen oli tutkimuksessani oleellinen osa maisemaselvitystä, 

sillä niiden kautta kykenin ymmärtämään koko Rauman saariston asutuksen sijoittumis-

ta ja käyttöä. Rauman edustan saariston maisema on rikkonainen ja jääkauden etenemis-

suunta näkyy luoteeseen ja länsi-luoteeseen suuntautuvina nieminä ja saariketjuina. 

Etenkin vedenalainen maisema on ohjannut ihmisen toimintaa ja koko saariston kulttuu-

rimaiseman syntyä, sillä merenpohjan pinnanmuodot ja virtaukset ovat määrittäneet niin 

laivaväylien kuin kalastuspaikkojenkin sijainnin. 

 

Kuuskajaskarin pääosin graniittinen kallioperä ja moreeninen maaperä ovat kaikkien 

muiden maisemapiirteiden perusta. Kuuskajaskarin topografis-geologinen runko muo-

dostuu pääosin länsi- ja pohjoisosien karuista kalliorannoista, keskiosan metsäisestä 

alueesta ja itärannan alavasta merenpohjan rehevöittämästä rantalehtovyöhykkeestä. 

Rauman rannikon ilmastolle olennaista on ilmasto-olojen suuri muuttuminen mereltä 

mantereelle siirryttäessä. Myös golfvirran vaikutus Selkämeren ilmasto-oloihin on 

oleellinen, sillä lämpötilat ovat talvella noin kymmenen astetta lämpimämpiä kuin kes-

kimäärin samoilla pohjoisen pallonpuoliskon leveysasteilla. Kuuskajaskarilla maastora-

kenne, kasvillisuus ja ilmasto- ja vesistöolot ovat oleellisesti vaikuttaneet asutuksen ja 

tiestön sijoittumiseen tuulelta ja kinostumiselta suojaiseen metsäiseen keskiosaan.  Ko-

ko saaren kulttuurimaisema onkin syntynyt juuri maisemarakenteen pohjalta. Oleellisin-

ta Kuuskajaskarin maisemahistoriassa on puolustusvoimien vuosikymmenien vaikutta-

minen siellä, talvisodan syttymisestä joulukuusta 1939 puolustusvoimien organisointi-

uudistuksiin joulukuuhun 1999. 60 vuoden aikana Kuuskajaskari ehti kouluttaa tuhansia 

alokkaita ja työllistää ison määrän henkilökuntaa. Saaren rikas kulttuurimaisema on 

mielenkiintoinen juuri puolustusvoimien jälkeensä jättämän maankäytön jälkien vuoksi.  

 

Kuuskajaskarin maisemarakenteen ja historiallisen maisematarkastelun pohjalta oli 

helppo siirtyä tutkimaan saaren maisematilaa ja -kuvaa. Avoimet, puoliavoimet ja sulje-

tut maisematilat ovat syntyneet maiseman peruspiirteiden ja ihmisen historiallisen vai-
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kutuksen pohjalta. Tutkiessani Kuuskajaskarin maisematilaa oleelliseksi asiaksi nousi, 

että puolustusvoimat ovat merkittävästi vaikuttaneet saaren maiseman visuaalisiin omi-

naisuuksiin. Maisemarakenteen -tilojen ja -kuvan tarkastelun pohjalta hahmotin saaren 

maisemasta kokonaisuuden, joka auttoi ymmärtämään eri rakennusten, avoimien tilojen 

ja puolustuksen sijoittumista saarelle. Helpottaakseni saaren maiseman hahmottamista, 

kokosin siitä teemakartan.  

 

Maisematarkastelun jälkeen siirryin tarkastelemaan Kuuskajaskarin osa-alueita. Jaoin 

tutkimuksessani Kuuskajaskarin kolmeen osa-alueeseen eli mantereenpuoleiseen luon-

nontilaiseen suojaiseen metsäalueeseen, keskiosan kulttuurivaikutteiseen alueeseen sekä 

tuuliseen ja kallioiseen länsiosaan. Suojainen mantereenpuoleinen rantalehtoalue on 

saaren luonnontilaisinta aluetta. Saaren keskiosaa luonnehtii taas parhaiten rakennusten 

suuri määrä. On luonnollista, että rakennukset sijoittuvat juuri tuulelta suojaiseen saaren 

keskiosaan, jota osin tiheäkin havumetsä ja länsirannan kalliot suojaavat. Saaren länsi-

osaa luonnehtii parhaiten puolustusympäristö, sillä sinne sijoittuvat pääosin puolus-

tuselementit, kuten taisteluhaudat, ampumaradat ja tykit. Avoimilta kallioilta on ollut 

helppo puolustaa ja tähystää vihollisia. Vahvana arvona saaren maisemassa nousi tar-

kastelussani maiseman kerroksellisuus. Kuuskajaskarin maisematilan monipuolisuus eli 

vaihtelevuus perustuu pääosin sekä luonnon- että kulttuuripiirteiden monimuotoisuu-

teen. Suurimmaksi häiriötekijäksi muodostui tutkimuksessani ympäristön paikoittainen 

epäsiisteys ja eri-ikäisten rakennusten sekamelska. Keskeistä on, että tässä tutkimukses-

sa tekemäni maisemaselvitys ja arvottaminen on omien henkilökohtaisten ominaisuuk-

sien varassa muotoutunutta tietoa, eikä se ole siten täysin yleistettävissä. 

 

Maisematarkastelu loi vahvan pohjan Kuuskajaskarin ja koko Rauman rannikon matkai-

lun tutkimiselle, ja se liittyi oleellisesti saaren nykymaisemaan. Siksi koin, ettei sitä 

voinut tutkimuksessani ohittaa. Tutkiessani saaren matkailun kehittämisen mahdolli-

suuksia, esiin nousi enemmän vahvuuksia ja mahdollisuuksia, kuin uhkia ja heikkouk-

sia. Tärkeää Kuuskajaskarin matkailun tulevaisuuden kannalta onkin, että matkailun 

mahdollisuudet hyödynnetään vahvuuksien avulla, heikkouksista pyritään eroon ja uhat 

torjutaan. Kuuskajaskarin linnakesaaren matkailullinen kehittäminen tarjoaa Rauman 

matkailulle niin imagollisen kuin toiminnallisenkin lisäarvon. Toteutuessaan Selkäme-

ren kansallispuisto helpottaisi matkailijoiden liikkumista ja antaisi välineet ohjattuun 

liikkumiseen koko Selkämerellä. Tärkeää on positiivinen asennoituminen koko Selkä-

meren matkailun kehittämiseen. Selkämeri on nyt esillä ehkä enemmän kuin koskaan, 
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josta hyvänä esimerkkinä on Selkämeren teemavuosi 2008−2009. Myös Selkämeren 

kansallispuiston perustamisesta päätetään lähivuosina. Näillä on oleellisesti vaikutusta 

myös Kuuskajaskarin linnakkeen tulevaisuuteen. 

 

 
Kuva 30. Kuuskajaskari ilmasta kesällä 2007. Saarella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä 
yhä vetovoimaisemmaksi matkakohteeksi. Viistoilmakuva: Hannu Vallas, © Rauman kaupunki 2007. 
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LIITE 1. 
RAKENNUKSET 
 

 
 
 
Kuuskajaskarin rakennuskanta vuonna 2007. Tiedot pohjautuvat vanhaan karttamateriaaliin, 
Rauman kaupungin talotoimen tietoihin sekä museoviraston rakennusinventointiin. Pohjakarttana 
maastokartta, Rauman kaupunki 2003. 



RAKENNUKSEN/ 
RAKENTEEN 
NUMERO 

 
RAKENNUS 

(RAKENNUSVUOSI) 

 
SUOJELUSTATUS 

 
LISÄTIETOA 

01. Asuinrivitalo (1966) Ei suojeltava  
02. Asuinrivitalo (1966) Ei suojeltava  
03. Asuinrivitalo (1966) Ei suojeltava  
04. Huoltorakennus (1966) Ei suojeltava  
 
05. 

 
Asuinparitalo (1941) 

 

 
Suojeltava 

Toiminut linnakkeen 
henkilökunnan 
asuntona. Nykyisin 
tyhjillään. 

 
06. 

 
Asuinparitalo (1941) 
 

 
Suojeltava 

Toiminut linnakkeen 
henkilökunnan 
asuntona. Nykyisin 
matkailuyrittäjien 
asuntona. 

 
07. 

 
Asuinparitalo (1946) 
 

 
Suojeltava 

Toiminut linnakkeen 
henkilökunnan 
asuntona. Tyhjillään. 

08. Varastorakennus (1966) Ei suojeltava  
 
09. 
 

 
Asuintalo (1946) 
 

 
Suojeltava 

Rakennus toimii 
nykyisin Selkämeren 
Rannikkokillan 
virkistysrakennukse
na. Rakennus on 
ollut aikanaan 
linnakkeen päällikön 
asuntona. 

 
10. 
 

 
Asuintalo (1941) 

 
Suojeltava 

”Hylkyranta”. 
Rakennus toimii 
Rauman 
laitesukeltajien 
tukikohtana. 

11. Kasarmi (1968) Ei suojeltava  
 
12. 
 

 
Korsupub (1941) 

 
Suojeltava 

Rakennus on entinen 
linnakkeen kasarmi. 
Vuonna 2001 
rakennus muutettiin 
kesäkäyttöiseksi 
vapaa-aikatilaksi. 

13. Sauna (1957) Ei suojeltava  
 
14. 

 
Tykkihalli 1 (1945) 

 
Suojeltava 

Toiminut 
ammusvarastona. 

 
15. 

 
Tykkihalli 2 (1945) 

 
Suojeltava 

Toiminut 
ammusvarastona. 

 
16. 
 

 
Ampumaradan valli 

 
Ei suojeltava 

Valli on 
maisemallinen 
elementti. 

 
17. 

 
Varastorakennus (1951) 
 

 
Ei suojeltava 

Rakennus on ollut 
linnakkeen 
henkilökunnan 
asuinrakennuksena. 
Myöhemmin se on 
toiminut 
ampumaradan 
tauluvarastona. 

18. Käymälä Ei suojeltava  
19. Varastorakennus (1968) Ei suojeltava Purkukunnossa. 
20. Varastorakennus (1941) Suojeltava  
21. Suksivarasto (1940) Suojeltava  



22. Varasto (1945) Suojeltava Entinen linnakkeen 
palokalustovaja. 

 
23. 
 

 
Varasto (1945) 

 
Suojeltava 

Rakennus on entinen 
hitsaamo. 
Rakennuksessa on 
toiminut myös 
sauna. 

24. Miehistöparakki Ei suojeltava  
 
25. 
 

 
Entinen sotilaskoti (1941) 

 
Suojeltava 

Rakennuksessa on 
toiminut Sotilaskoti. 
Nykyään se on 
ympäristöviraston 
käytössä. 
Rakennuksesta on 
kaavailtu saaren 
opastuskeskusta. 

26. Öljyvarasto  (1942) Ei tietoa  
27. 
 

Pumppuhuone (1957) Ei suojeltava Rakennettiin samaan 
aikaan kun saari 
liitettiin 
vesijohtoverkkoon. 
Porakaivon syvyys 
60 metriä. 

28. Öljyvarasto Ei suojeltava  
29. Ampumakatos 150m 

(1969) 
Ei suojeltava  

30. 
 

Ampumakatos 300m 
(1969) 

Ei suojletava  

31. Pistooliaampumakatos Ei suojeltava  
32. Roskanpolttouuni (1967) Ei suojeltava  
33. Puulaituri Ei suojeltava Yhteysalus saapuu 

tähän laituriin. 
34. Laivalaituri Ei suojeltava Tunnetaan myös 

betonilaiturina. 
35. Kalalaituri Ei suojeltava  
36. Merivalvontatorni (1989) Ei suojeltava Tunnetaan myös 

”Uljas-tornina”. 
37. 
 

Betonitorni (1942) Suojeltava Torni on toiminut 
tulenjohto- ja 
säämittaustornina 
sekä öljyvarastona. 
Samalla paikalla on 
sijainnut linnakkeen 
taistelukeskus. 

38. 
 

Pienvenelaituri Ei suojeltava Laituri ei ole 
käytössä ja lahti on 
kuroutunut umpeen. 

39. Varastokatos Ei suojeltava  
40. Öljysäiliö Ei suojeltava  
41. Öljysäiliö Ei suojeltava  
42. Varastorakennus Ei suojeltava  
43. Tuliasemakatos Ei suojeltava Katos on huonossa 

kunnossa. 
44. Tuliasemakatos Ei suojeltava Katos on osin 

romahtanut. 
45. Grillikatos Ei suojeltava  

1, 2, 3, 4 Tykkiasemat Suojeltava  

 




