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1 JOHDANTO

1.1 Työn lähtökohdat ja ta-
voi  eet

Tämä maisemaselvitys on tehty Rauman pohjois-
puolisten maaseutumaisten kyläalueiden ja Kaaron
asuinalueen maankäytön kehi  ämisen tueksi. Alueiden
maankäytön ohjaamiseksi Rauman kaupungin toimesta
on aloite  u maisemaosayleiskaavojen laadinta.

Rauman kaupunki käynnis   vuonna 2012 yleiskaava-
prosessin Rauman etelä- ja itäpuolella sijaitsevien Una-
jan, An   lan ja Voiluodon kylien alueella. Kaavoitustyön
tausta  edoksi WSP Finland Oy laa   Rauman kaupungin
 lauksesta maisema-arkkiteh   Hanna Hannulan johdolla

maisemaselvityksen Rauman kaupungin eteläisistä ky-
läalueista. Yleiskaavaprosessi on tarkoitus aloi  aa myös
Rauman keskustan pohjoispuolella sijaitsevilla alueilla.
Kaavoitustyön lähtö  edoiksi WSP Finland on Rauman
kaupungin  lauksesta laa  nut tämän maisemaselvityk-
sen Rauman kaupungin pohjoisista alueista. Tässä mai-
semaselvityksessä noudatetaan Rauman kaupungin ete-
läisten kyläalueiden maisemaselvityksessä kehiteltyjä
menetelmiä. Selvitysalue nouda  aa pääpiirtei  äin kylä-
rajoja rajautuen etelässä Pohjoiskehään, Nurmenlahteen
ja Var   karinsun   in, idässä Vt 8:aan, pohjoisessa Rau-
man ja Eurajoen väliseen kuntarajaan ja lännessä meri-
alueisiin.

Paikalliset ominaispiirteet niin maisemassa kuin ra-
kentamisessa ovat tärkeitä paikallisiden  tee  n synty-
misessä. Tämän työn tavoi  eena on tunnistaa selvitys-
alueen maisemallisia ominaispiirteitä ja arvoja. Niiden
vaaliminen ja korostaminen ovat tärkeitä lähtökoh  a
maankäytön kehi  ämisessä aikana, jolloin rakenne  u
ympäristö on mones   muu  umassa samankaltaiseksi
maan eri osissa ilman vahvaa paikasta kumpuavaa iden-
 tee   ä.

Selvitysalueelle sijoi  uu useita kul  uurihistorialli-
ses   arvokkaita kohteita. Selvitysalueella sijaitseva Sor-
kan kylä on saanut statuksen valtakunnallises   arvokkaa-
na rakenne  una kul  uuriympäristönä. Selvitysalueella
sijaitseva Haapasaaren kartano on maakuntakaavassa
osoite  u maakunnallises   merki  äviksi kul  uuriympä-
ristöiksi. Kul  uurihistoriallisten arvojen lisäksi selvitys-
alueella on runsaas   maisemallises   ja luontoarvoiltaan
arvokkaita alueita, kuten luonnonsuojelualueita, Natura-
alueita, arvokkaita kallioalueita ja arvokkaita perinnemai-
semia. Kul  uurihistoriallises   ja maisemallises   arvok-
kaassa ympäristössä täydennysrakentaminen on erityisen
haastavaa. Tämä työ pyrkii osaltaan antamaan työkaluja
kyläalueiden ja asumiskeski  ymien maankäytön kehi  ä-
miselle niiden arvoja kunnioi  aen. Uudisrakentamisen
ohjaamisen lisäksi on tärkeää kiinni  ää huomioita ole-
massa olevien arvokkaiden rakenne  ujen ympäristöjen
vaalimiseen, laa  malla esimerkiksi suojelumääräyksiä
ja ohjaamalla korjausrakentamista. Kul  uuriympäristön
rinnalla on vaali  ava kyläalueiden ja asumiskeski  ymien
elinvoimaisuu  a. Maankäytön suunni  elun tulee tukea
asumista ja yri  ämistä myös maaseudulla.

Rapor    jakaantuu kolmeen osaan. Johdannossa esi-
tetään työn lähtökohdat tavoi  eet ja työryhmä. Toisessa
osassa esitellään koko selvitysalueen maisema-analyysi
ja koko alueelle laaditut maisemalliset maankäy  ösuosi-
tukset. Kolmas osa käsi  ää neljän tarkennusalueen tar-
kemmat maisema-analyysit ja maankäy  ösuositukset.
Nämä alueet ovat Sorkan ja Haapasaaren kyläalueet, Tii-
livuoren asumiskeski  ymä ja Kaaron pientaloalue.

Tämä selvitys o  aa maankäy  ösuosituksilla kantaa
selvitysalueen kehi  ämiseksi. Työn näkökulma on mai-
semalähtöinen ja selvityksen maankäy  ösuositukset
perustuvat maisemallisiin sekä kylä- ja kaupunkikuval-
lisiin arvioin  kriteereihin, eivätkä huomioi esimerkiksi
maanomistusta ja mitoitusta. Maanomistajien oikeuden-
mukainen kohtelu ja uudisrakentamisen määrä otetaan
huomioon ja ratkaistaan kaavan laadinnan yhteydessä.

1.2 Menetelmät
Maisemaselvitystyö on laadi  u kar  a- ja ilmakuva-

aineiston, paikka  etoaineiston, kirjallisten lähteiden
sekä maastokäyn  en perusteella. Tärkeitä ovat olleet  e-
dot erinäisistä ja suojelu- ja arvokohteista, kuten luonto-
kohteista ja kul  uuriympäristökohteista. Myös historial-
lisia kar  oja ja vanhoja ilmakuvia on hyödynne  y työssä.
Lähtö  etoja on saatu Rauman kaupungilta, Museoviras-
tolta, maakuntamuseolta, Arkistolaitokselta, Maanmit-
tauslaitokselta sekä ympäristöhallinnon ylläpitämästä
OIVA-  etokannasta. Maakuntamuseon vuonna 2012 laa-
 ma kul  uuriympäristöselvitys on toiminut lähtö  etoina

tätä työtä laadi  aessa.
Lähtö  etoja on käyte  y maisema-analyysin laa  mi-

sessa. Maisema-analyysi on ollut pohjana koko alueelle
ja kyläkohteisiin laadituille maankäy  ösuosituksille.

1.3 Työryhmä
Selvitystyö on laadi  u WSP Finland Oy:ssä, jossa

työryhmään ovat kuuluneet maisema-arkkiteh   (MARK)
Arto Kaituri (projek  päällikkö), maisema-arkkiteh   yo
Daniela Rosqvist, maisema-arkkiteh   (MARK) Jaakko
Aho-Man  la ja paikka  etoasiantun  ja Paula Leppänen.
Laadunvarmistuksesta on vastannut maisema-arkkiteh
(MARK) Arto Kaituri.

Työ teh  in Rauman kaupungin toimeksiannosta.
Kaupungin puolelta työryhmässä ovat toimineet kaavoi-
tusarkkitehdit Leena Joki-Korpela, Hanna Elo ja Ou   Vi-
rola sekä kaavoitusjohtajan sijainen Mervi Tammi.
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2.1 Maaperä ja topogra  a
Selvitysalueen maaperä on hyvin kallioista ja maise-

massa on runsaas   avokallioita. Selvitysalueelle leimalli-
sia maisemaelemen  ejä ovat peltoja ja merenlah  a pai-
koin rajaavat paljaat kallioseinämät, kuten Sorkan kylässä
ja Haapasaarenlahdella. Myös moreenialueita on paljon.
Moreenisten alueiden välille kapeisiin laaksoihin on ker-
rostunut hienompia maa-aineksia, pääasiassa savea, vä-
häisissä määrin myös liejua. Maaston painanteissa esiin-
tyy myös rahka- ja saraturve  a. Maaperä on pääosin
rikkonaista ja pienipiirteistä.

Maisemalle leimallista ovat sisämaahan työntyvät,
kapeat ja suljetut merenlahdet. Selvitysalueen maaston
topogra  a vaihtelee merenpinnan +0 tasosta +82 met-
riin. Maaston korkeudet vaihtelevat pääasiassa pienipiir-
teises   ja loivas  , mu  a Sorkan kylässä korkeuserot ovat
jyrkät. Alueella on selkeäs   havai  avissa maaperältään
kalliota ja moreenia olevat selännealueet savilaakson
reunoilla.

2. KOKO ALUEEN MAISEMASELVITYS

(pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una, maaston korkeus  edot©MML 2012, korkeusmalli 10m)
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2.2 Vesiolosuhteet
Alueen joet ja purot ovat pienikokoisia uomia, jotka pää-
sääntöises   virtaavat suoraan mereen. Alueen isoimmat
virtaamat ovat Hiuknummenoja sekä Kaarojärveltä Sor-
kanperään laskeva uoma, jotka nekin ovat kooltaan vaa  -
ma  omia. Lisäsi alueella on vähäisissä määrin pieniä soi-
ta ja soistumia. Selvitysalueella ei ole pohjavesialueita.
Selvitysalueen ainoat järvet ovat 54 hehtaarin kokoinen
Kaarojärvi sekä pienialainen, 2,7 hehtaarin kokoinen
Myllysalmi. Kaarojärven vedenlaatu on hyvä, eikä järvel-
lä ole tehty kunnostustoimia. Järven rannoilla sijaitseva
runsas vapaa-ajanasutus muodostaa kuitenkin poten  -
aalisen kuormituslähteen, ja järven  laan tulisi kiinni  ää
huomiota vielä kun veden laatu on luokiteltu hyväksi.
(Koivunen 2006)
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisussa Maa- ja
metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot on
esite  y toimenpiteitä muun muassa alueen merenlah-
 en  lan parantamiseksi perustamalla ja kunnostamalla

kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä pelloille (Varsinais-Suo-
men ELY-keskus 2011).
Maa- ja metsätalousministeriö nimesi Suomessa 21 mer-
ki  ävää tulvariskialue  a vuonna 2011 (Maa- ja metsäta-
lousministeriö 2011). Tulvariskin merki  ävyy  ä arvioi-
taessa ote   in huomioon paitsi tulvien todennäköisyys
myös niistä mahdollises   aiheutuvat vahingot, minkä
vuoksi tulvariskialueiksi pääosin nimite   in  heäs   ra-
kenne  uja alueita. Rauman keskustan ympäristön ranta-
alueet luokitel  in merki  äväksi meritulvien riskialueek-
si. Riskialue sijoi  uu aivan selvitysalueen eteläpuolelle.
Selvitysalueella tulvariskit tulee myös o  aa huomioon
maankäy  öä suunnitellessa.

2.3 Maisemarakenne
Maisemarakenne-kar  aan maisema on tyypitelty se-

länteisiin, laaksoihin ja niiden välisiin vaihe  umisvyöhyk-
keisiin. Maaston rakenne on pienipiirteistä ja rikkonaista.
Pitkät kapeat merenlahdet ovat selvitysalueelle tyypillisiä
maisema-elemen  ejä.

Maaston korkeimmat alueet muodostavat selännealu-
eita. Selänteiden ja laaksojen väliin sijoi  uu vaihe  umis-
vyöhyke, joka on pääasiassa metsäistä rinnealue  a. Suurin
osa selvitysalueesta lukeutuu vaihe  umisvyöhykkeeseen.
Selänteiden ja vaihe  umisvyöhykkeiden välissä, maaston
matalimmissa kohdissa on tyypillises   pitkiä ja kapeita laak-
soja. Myös vaihe  umisvyöhykkeellä saa  aa sijaita pienialai-

Kaarojärvi järven itärannalla sijaitsevan uimarannan kohdalta. Pienen Myllysalmen pohjoisranta on rakentamaton.
Itärannalla on loma-asutusta.

(pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una, maaston korkeus  edot©MML 2012, korkeusmalli 10m,  edot valuma-alueista: Ympäristöhallinnon OIVA-  etokanta)
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sia laaksoja, jotka eivät kuitenkaan hahmotu laajan mi  a-
kaavan tarkastelussa.

Rakentaminen on sijoi  unut perinteises   laaksoa ym-
päröivien selänteiden reunoille ja laaksossa oleville saa-
rekkeille. Vanhat  elinjaukset mukailevat monin paikoin
laaksojen muotoja. Asutus on aikojen kuluessa laajentunut
historiallisista kyläkeskuksista nauhamaises   teiden varsille.
Rantaviiva on hiljalleen vetäytynyt ja rannoille sijoi  uu pää-
asiassa uudempaa loma-asutusta.
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2.4 Maisemakuva

Maisemarakenteen ominaisuudet heijastuvat visu-
aaliseen maisemakuvaan. Maisemakuvakin on selvitys-
alueella pienipiirteinen ja vaihteleva.

Maisemakuvassa selännealueet hahmo  uvat met-
säisinä muuta maastoa korkeampina alueina. Metsäisten
alueiden väliin, maaston alavimmille kohdille sijoi  uvat
viljelysalueet. Selvitysalueella ero  uu kahdentyyppisiä
viljelylaaksoja. Toinen tyyppi on selkeärajaiset kapeat ja
pitkät viljelylaaksot. Niitä rajaavat metsäiset selänteet
kohoavat usein laaksoa selväs   korkeammalle. Nämä vil-
jelylaaksot muodostavat käytävämäisiä maisema  loja.
Alueen pisin yhtenäises   havai  ava laakso  la, Hiuknum-
menojan laakso, kulkee Sorkan kylän lävitse ja ulo  uu Vt.
8:lta Sorkanlahdelle. Viljelylaakso on keskimäärin 100m
leveä ja 5km pitkä. Myös Haapasaaren kartanosta Pitkä-
rannan asumiskeski  ymään ulo  uva viljelylaakso on tä-
män tyyppinen. Toinen alueella esiintyvä viljelylaaksojen
tyyppi on vähemmän selkeärajaiset, polveilevat, metsäis-
ten saarekkeiden ja rakennusryhmien rytmi  ämät auke-
at  lat.  Tällaiset ovat Tiilivuoren ja Puulun  en varren
viljelylaaksot.

Selvitysalueen rakennuskanta voi karkeas   jaotella
kolmeen ryhmään:

1. maaseutumaisemalle ominaisiin, pääsääntöises
  peltojen yhteyteen sijoi  uviin ympärivuo  ses
  asute  uihin keski  ymiin

2. rannoille nauhamaises   sijoite  uihin, puustolla
 naapurista raja  uun loma-asutukseen

3. selvitysalueen eteläpuoleiseen,  iviiseen taaja
 maan

Selvitysalueella on viehä  ävää vanhaa rakennus-
kantaa, joka paikoitellen muodostaa kyliä tai harvempia
asumiskeski  ymiä. Sorkassa, selvitysalueen ainoassa
laajemmassa kylässä, ja Taipalmaassa rakentaminen on
 ivistä ja sijaitsee nauhamaises    en varressa pellon

tuntumassa vanhojen kyläton   en sijain  paikoilla ja
tuntumassa. Haapasaaressa, Tiilivuoressa ja Puulun  en
lähistöllä asumiskeski  ymät ovat harvemmat ja vanhin
rakennuskanta sijaitsee pääasiassa peltojen reunoilla.
Sieltä se on vähitellen levinnyt nauhamaises   metsäisten
teiden varsille.

Vanhan rakennuskannan lisäksi kyläalueiden tärkei-
tä maisemakuvallisia piirteitä ovat pellot, niitä rajaavat
metsäiset reunat sekä nauhamaisen rakentamisen taus-
talla kohoavat metsät.

Rantojen metsäselänteet muodostavat taustan
loma-asutukselle. Kuva Haapasaaresta.

Selvitysalueen selänteillä on runsaas   avokalliota.
Kuva Taipalmaasta.

Kyläalueita kehite  äessä maisema tulee o  aa huo-
mioon kokonaisuudessaan. Viehä  ävän ja vetovoimai-
sen kyläalueen säilymisessä eivät ole olennaista aino-
astaan vanhan rakennuskannan säilyminen, vaan koko
maisemakuvan olennaisimpien piirteiden säilyminen.
Maisemaa tarkastellaan erityises   teiltä ja rakennetusta
ympäristöstä käsin. Uu  a rakentamista sijoite  aessa tu-
lee o  aa huomioon myös ympäröivään maisemaan avu-
tuvat näkymät, jo  a niitä ei tukita rakentamisella.

Rannoille sijoi  uva loma-asutus on iältään vaihte-
levaa. Pihapiirit ovat toisistaan erilliset, puustolla toisis-
taan rajatut. Suurmaiseman kannalta merki  ävää on,
miten rakentaminen näkyy mereltä ja saarista käsin.

Kaaron pientalotaajama muodostaa selvitysalueella
oman kokonaisuutensa. Verra  ain  iviissä ja suljetussa
ympäristössä rakennusten, pihan kasvillisuuden ja katu-
kalusteiden muodostaman katu  lan merkitys korostuu
ja suurmaiseman merkitys vähenee. Maiseman ominais-
piirteitä voidaan kuitenkin hyödyntää asuinalueen jäsen-
tämiseksi ja ilmeen yhtenäistämiseksi.

Haapasaaren Nurmen  envarren pellot ovat esimerkki
polveilevista, metsäisten saarekkeiden ja rakennusryhmien
rytmi  ämistä laaksoista.

Selvitysalueella on paljon kapeita, käytävämäisiä peltoja,
kuten tämä pieni pelto Sorkan kylän eteläpuolella.

Alueella on paikoin jyrkkiä selänteitä, jotka muodostavat selväpiirteisiä metsänreunoja pelloille.
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2.5 Maiseman arvot

2.5.1 Arvo  amisen perustaa
Maisema on käsi  eenä moniulo  einen. Maisema on
ympäristökokonaisuus, joka muodostuu elo  oman ja
elollisen luonnon elementeistä sekä ihmisen vaikutuksen
tuloksena. Maisemarakenne syntyy maaston rakenteen
sekä luonnon- ja kul  uuriprosessin myötä. Maisemara-
kenne hahmo  uu visuaalisena maisemakuvana. Ihmiset
kokevat maiseman omista lähtökohdistaan, jolloin pu-
hutaan maisemamielikuvasta, joka hahmo  uu jokaiselle
subjek  ivisena.
 Maiseman kokemisen subjek  ivinen luonne te-
kee maiseman arvo  amisesta haastavaa. Ei ole olemassa
mitään absoluu   sia mi  areita ”arvokkaan” maiseman
tunnistamiseksi. Kuitenkin maiseman arvo  aminen ja
tärkeiden ominaispiirteiden tunnistaminen on olennais-
ta mm. maankäy  öä suunniteltaessa. Maiseman arvot-
tamiseksi on kehite  y erilaisia kriteeristöjä, joiden avulla
pyritään tunnistamaan maiseman arvokkaimpia osa-alu-
eita.
 Tässä työssä tarkastelun arvoina on käyte  y pää-
asiassa olemassa olevia arvoalueita, lisäksi on tunnistet-
tu alueen maisemakuvallisia arvoja.

2.5.2  Kul  uuriympäristön arvot

Alueen muinaisjäännökset kertovat seudun varhaisesta
historiasta. Esihistoriallisista ajanjaksoista eniten jälkiä
selvitysalueen maisemaan on jäänyt pronssikaudesta
(1500–500 eKr.) hautaröykkiöiden muodossa joita sijoi-
te   in silloisen saariston korkeille kalliomäille. Ne sijait-
sevat selvitysalueen itäosassa, joka on paljastunut vedes-
tä varhaisimmin.
 Rauman seudun vanhin kyläasutus ajoi  uu
1200–1300-luvulle. Varhaisimmat kylät sijaitsevat pää-
osin nykyisen keskustan alueella ja keskustan eteläpuo-
lella silloisen rantaviivan tuntumassa sekä Lapinjoen
varrella. Selvitysalueen kylistä Sorkka kuluu vanhimpien
kylien joukkoon. Sorkan kylä on tunniste  u sekä valta-
kunnallises  , e  ä maakunnallises   arvokkaaksi kul  uu-
riympäristöksi. Haapasaaren ja Taipalmaan kylät perus-
te   in  e  äväs   1300- tai 1400-luvulla.
 1700-luvun loppupuolelta alkaen isojako hajo
 iviitä kyliä –  lojen maita yhtenäiste   in ja taloja siir-

re   in peltojen yhteyteen. Selvitysalueen maisemaan

isojako ei kuitenkaan vaiku  anut samoissa määrin kuin
mitä Rauman eteläpuoleisilla kyläalueilla, koska isoja-
on aikaan selvitysalueen kylistä ainoastaan Sorkassa oli
enemmän kuin yksi talo.
 Sorkanmaan  etä myötäilevä, pitkä, kapea laak-
so on ollut viljelyksessä vähintään 1600-luvulta as   ja
Haapasaaren kartanon itäpuolella sijaitseva, Haapasaa-
ren  etä myötäilevä pitkä kapea laakso on ollut pääosin
nii  ynä mu  a osi  ain myös viljeltynä vähintään samalta
ajalta as  .
 Satakunnan museon vuonna 2012 laa  ma kult-
tuuriympäristöselvitys on tunnistanut alueelta vanhat
kyläton   en paikat sekä historialliset  elinjaukset ja
edelleen viljelyksessä olevat vanhat pellot. Näitä  etoja
on hyödynne  y tämän selvityksen vastakkaisen sivun ar-
vokoosteessa ja niitä on huomioitu maankäy  ösuosituk-
sia laadi  aessa.
 Arvokoosteessa on merki  ynä nykyiset viljelyk-
sessä olevat pellot, jotka olivat merki  y pelloiksi isojaon
kartoissa (1700-luvun lopussa) sekä isojaon täydennyk-
sen yhteydessä tehdyissä kartoissa (1800-luku). Selvitys-
alueelta ei ka  avas   ollut paikka  etoaineistojen  etoja
saatavissa isojaon aikaisista viljelyalueista. Niiltä alueilta
joilta paikka  etoaineistoa ei ole ollut saatavilla on käy-
te  y 1900-luvun alussa laadi  ujen Senaa  nkar  ojen
 etoja viljelyalueista. Osa tästä  edosta on peräisin Sa-

takunnan museon kul  uuriympäristöselvityksestä, osa
taas on kerä  y tämän maisemaselvityksen yhteydessä.

2.5.3 Luontoarvot

Tässä työssä on kerä  y olemassa oleva  eto alueen ar-
vokkaista luontokohteista. Oheisessa kartassa on osoite  u
valtakunnallises   tai maakunnallises   arvokkaita luonto-
alueita (Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, arvokkaat
kallioalueet, arvokkaat perinnemaisemat). Tarkennetuissa
kyläanalyyseissä on lisäksi ote  u esiin paikallisia, pienem-
pialaisia luontokohteita. Tämän työn aikana  edossa olleet
luontokohteet on ote  u huomioon maisemallisissa maan-
käy  ösuosituksissa.

Alueesta laaditaan parhaillaan Rauman kaupungin  la-
uksesta luontoselvitys, joiden tulokset huomioidaan jatkos-
sa kaavoitustyön yhteydessä.

• LINKIT, kopioi merkkienselitysten  edos-
tot hannan kansiosta!!!

2.5.4 Maisemakuvalliset arvot
Selvitysalueen maisemakuvallisia arvoja on määritelty
tämän työn yhteydessä. Edellisellä aukeamalla on käsi-
telty koko selvitysalueen maisemakuvaa ja sen arvoja.
Tarkennetuissa kyläanalyyseissä on esite  y tarkempia
maisemakuvan kannalta merki  äviä tekijöitä. Maisema-
kuvalliset arvot ovat sidoksissa kul  uuriympäristön ja
ekologisten arvojen kanssa. Maisemakuvan arvoiksi on
noste  u esiin tärkeitä avoimia alueita, näkymiä ja avoi-
mien alueiden reunavyöhykkeitä.

ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖT

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT RAKEN-
NETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT, RKY 2009
(Museovirasto 2009)
1. Sorkan kylä

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULT-
TUURIYMPÄRISTÖ
(Satakuntalii  o 2010)
2. Sorkan kylä ja kul  uurimaisema

MUUT MERKITTÄVÄT KULTTUURIYMPÄ-
RISTÖN KOHTEET
(Satakunnan museo 2012)

HISTORIALLISET, SÄILYNEET TIELINJAUKSET
(venäläisistä topogra  kartoista 1902-
1903)

HISTORIALLISET KYLÄTONTIT
(isojakokartoista 1760-luvulta 1800-luvun
alkupuolelle)

VANHAT, EDELLEEN VILJELYKSESSÄ SÄILY-
NEET PELLOT
Isojakokartassa
Senaa  nkartassa

LUONTOARVOT JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN
ARVOT
merkinnät

MUINAISJÄÄNNÖKSET
(Museovirasto)

MUINAISJÄÄNNÖS
MUINAISJÄÄNNÖSALUE

ARVOKKAAT LUONTOALUEET

LUONNONSUOJELUALUEET
(OIVA-  etokanta)
3. Karkku (Yksityismaalla)
4. Pramin lehdot (lehtojen suojeluohjelma)
5. Mäentaustan lehto (lehtojen suojeluohjel-
ma)

NATURA-ALUEET
(OIVA-  etokanta)
6. Huikunvuori   7. Rannanvuori

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KALLIO-
ALUEET
(OIVA-  etokanta)
8. Huikunvuori

MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KALLIO-
ALUEET (Satakuntalii  o)
9. Hummatus  10. Haapasaarenlah
11. Hankkila-Sorkka 12. Huknummi
13. Pullankallio 14. Salmenranta



2.  KOKO ALUEEN MAISEMASELVITYS 13

4

5

36

7

8

9

14

12

11

10

1

2

13

SORKKA

KAARO

HAAPASAARIOTANMAA

TIILIVUORI

(pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una, arvokohteiden  edot: ks. merkkien selitys)
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2.6 Toiminnot: rakennukset, virkistys ja matkailu

Selvitysalueen rakennuskanta muodostuu lähinnä
pientaloista. Alueella on jonkin verran maatalousraken-
nuksia ja pienteollisuu  a sekä muutamia majoituspalve-
luita.

Ympärivuo  nen asuminen sijaitsee pääosin raken-
nuskeski  ymissä. Kaaro on isoin asumiskeski  ymä ja
luonteeltaan kaupunkitaajama. Selvitysalueen isoimmat
maaseutumaiset asutuskeski  ymät ovat Sorkka, Tilivuori
ja Haapasaari. Pienempiä ovat Pitkäranta, Taipalmaa ja
Puulunkulma. Selvitysalueen merenrannoilla ja järvien
rannoilla on runsaas   loma-asutusta. Alueella on kuiten-
kin myös rakentama  omia rantaosuuksia.

Alueen palvelut ovat asemakaavoite  ua Kaaroa lu-
kuun o  ama  a hyvin vähäiset. Alueen ainoa koulu sijait-
see nykyään Kaarossa, jossa toimii alakoulu ja esikoulu.
Kaarossa on myös päivi  äistavarakauppa.

Myös alueen virkistyspalvelut keski  yvät Kaaroon
ja sen tuntumaan. Kaaronjärven itäpuolella, Pyynpäästä
Tilivuoreen, kulkee seitsemän kilometriä pitkä hiihtola-
tu, jonka varrella on paikallisten yhdistysten ylläpitämiä
laavuja ja talvikahvila. Selvitysalueen ainoat kunnan yl-
läpitämät leikkipaikat ja urheiluken  ä sijaitsevat Kaaros-
sa. Yhdistyksien ylläpitämä leikki- ja urheilualueita on
Sorkassa ja Haapasaaressa, mu  a molemmat kaipaisi-
vat pientä kunnostusta.  Kaaron järven rannalla on kol-
me uimapaikkaa, yksi järven länsirannalla ja kaksi järven
itärannalla. Lisäksi Puulun  en päässä on uimapaikka.
Haapasaaren  e, Sorkanmaan  en, Taka-alhon  en ja Kol-
han  e muodostaa suositun Rauman keskustasta lähte-
vän pyöräilyrei  n.

Yleisiä rantasaunoja on alueella kaksi, josta toinen
on kunnan ja toinen Kaaron kyläyhdistyksen ylläpitämä.
Ne toimivat tärkeinä kyläläisten kohtaamispaikkoina.
Alueella on kaksi pienvenesatamaa: Haapasaaressa si-
jaitseva Mustalah   ja Puulun  en päässä sijaitseva Man-
tereenpää.

Alueen virkistys- ja matkailukohteita:

1. Unajan luontopolku, 2. Noitajärven rantasaunan ympäris-
töä, 3. Seitsemän järven-rei  n varren laavuja, 4. Ko  seutumu-
seo Muina, 5. Kulamaan leikkipaikka, 6. Unajan kylä ja kul  uu-
rimaisema.

1. 2.

5.3.

Latumajan rei    Kaaronjärven läheisyydessä. Kaarojärven itärannalla on uimapaikka, joka myös toimii latumajan rei  n taukopaikkana.

Alueella on kaksi pienvenesatamaa, josta toinen on Puulun  en
päässä sijaitseva Mantereenpään pienvenesatama.

4.
Kaaron koulu on selvitysalueen ainoa koulu. Jussinkylän  en leikkipuisto Kaarossa.

Kaaron  heä pientaloasutus poikkeaa muusta maaseutumai-
sesta selvitysalueesta. Kuva Teeri  en ja Valkiavahan  en
risteyksestä.

Selvitysalueelle tyypillistä ovat merenlahdet. Paikoin niiden rannat ovat kallioiset ja jyrkät. Näkymä Sorkanlahden itärannalta.
7.6.
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HAAPASAARI

SORKKA

KAARO

OTANMAA

TIILIVUORI

Kaarojärvi

Sorkanlah

Sorkanperä

Mustalah

Nurmenlah

Var   karinsun

Haapasaarenlah

Myllysalmi

TAIPALMAA
OMENAPUUMAA

PUULUNKULMA

(ilmakuva: ©MML 2012, rakennus  edot, hevos  lat, ratsastusrei  t, virkistyskohteet: Rauman kaupunki) Rauman kaupungilta  saadut rakennus- ja huoneistorekisterin  edot saa  avat olla joiltakin osin päivi  ämä  ömiä.
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2.7 MILJÖÖTYYPIT JA MAISEMALLISET MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET

Koko selvitysalueen analyysin perusteella alue on
jaoteltu yksinkertaiste  uihin miljöötyyppeihin. Jao  elu
perustuu osa-alueiden maisemarakenteen, luonnon- ja
kul  uuriympäristön sekä maankäytön ominaispiirteisiin.
Miljöötyypityksen avulla voidaan antaa ohjeellisia maan-
käytön suosituksia kullekin osa-alueelle niiden ominais-
piirteet huomioiden.

Miljöötyypit on jaoteltu neljään pääluokkaan: vil-
jelyslaaksojen ympäristöt, pienehköjen metsäisten se-
länteiden ympäristöt ja ranta-alueiden ympäristöt sekä
kaupunkimaiset alueet.  Vieressä löytyvät kuvaus ja yleis-
piirteiset maisemalliset maankäy  ösuositukset miljöö-
tyypeille. Seuraavilla sivuilla on esite  y tarkemmat kuva-
ukset ja maankäy  ösuositukset osa-aluei  ain.

Maaseutumaisilla alueilla uudisrakentamisen suosi-
tellaan tapahtuvan kylissä ja asumiskeski  ymissä nykyis-
tä kylärakenne  a täydentäen. Kaupunkimaisella Kaaron
pientaloalueella suositellaan olemassa olevien alueiden
täydennysrakentamista ja mal  llista laajentamista.

Miljöötyypit kartalla on osoite  u historialliset kylä-
keskustat ja nykyiset kylä-/aluekeskustat. Kyläkeskustan
määritelmä on hankala, sillä kyläkeskustat eivät selvitys-
alueella ole yleises   mitään ak  ivisia kohtaamispaikkoja
vaan paikkoja, jotka au  avat jäsentämään paikoin haja-
naista kylärakenne  a. Pikemminkin kyläkeskusta on kylä-
rakenteen  hentymä, jossa on julkisluonteinen kylärai
ja jossa on vähäisessä määrin jäljellä joitakin palveluja
tai kokoontumispaikkoja. Tämän määritelmän mukainen
kyläkeskusta on tunniste  avissa ainoastaan Sorkassa.
Kaarossa sijaitsee eniten palveluja koko selvitysalueella,
ja alueella olisi näin ollen lähtökoh  a keskuksen synty-
miseen. Kaaron palvelut sijaitsevat kuitenkin toisistaan
hajallaan ja kaupunkirakenne on koko alueella samankal-
taista. Tämän vuoksi alueelle ei ole syntynyt aluekeskus-
taa.

MEREN RANTA-ALUEET
(osa-alueet 14-16)
kuvaus:
• rannat ovat enimmäkseen kallioisia ja paikoin hyvinkin jyrkkiä, kasvilli-

suus on havupuuvaltaista
• paikoin kallioiden väliin jää leh  puuvaltaisia savipainanteita
• alueen rannoille ominaisia ovat pitkät ja kapeat lahdet: Mustalah  , Haa-

pasaarenlah  , Var   karinsun    ja Nurmenlah
• Sorkanperän ruovikkoinen matala ranta poikkeaa luonteeltaan muista

rannoista
• rantoja suojaa sisäsaariston saarien vyöhyke
• sisäsaariston saaret ovat isoja ja sijaitsevat  iviis   - näkymiä ulapalle

mantereelta ei ole
• rannat ovat suurilta osin loma-asutuksella rakenne  uja
• rannoilla on vähän julkisia virkistysmahdollisuuksia

yleisiä maankäy  ösuosituksia:
• jo rakenne  uja rantaosuuksia voidaan  ivistää loma-asutuksella
• rakentama  omille osuuksille ei suositella uu  a rakentamista
• pihapiirien käsi  elyssä on pyri  ävä puuston säily  ämiseen, jo  a illuusio

rakentama  omasta luonnonrannasta säilyy mereltä katso  una
• rakennukset ja laiturirakenteet on sovite  ava sijainniltaan ja mi  akaa-

valtaan rantojen topogra  aan
• mahdollisuuksien mukaan on kehite  ävä julkisia virkistysmahdollisuuksia

rannoilla ja säilyte  ävä olemassa olevat toiminnot (esim. ranta¬saunat)

VILJELYSLAAKSOJEN YMPÄRISTÖT
(osa-alueet 1-5, tarkemmat kuvaukset osa-aluei  ain seuraavilla sivuilla)
kuvaus:
• maaston matalimmat osat, pääasiassa peltoja
• pienehköjä metsäisiä alueita
• maaseutumaista
• kul  uurihistoriallisia arvoja: vanhat kylät,  et, viljelysalueet
• asuinrakentaminen on sijoi  unut viljelysalueiden reunoille tai moreeni-

saarekkeille
• rakentaminen harvas   rakennetuissa keski  ymissä peltojen laidoilla ja

teiden varsilla
• ainoa laajempi  ivis rakentamisen keski  ymä on Sorkka

yleisiä maankäy  ösuosituksia:
• täydennysrakentamista suositellaan ensisijaises   olemassa olevien  ivii-

den asumiskeski  ymien yhte¬yteen sekä harvojen, nauhamaisten asu-
miskeski  ymien  ivistämiseen

• uudisrakentamista ei suositella vanhoihin kul  uurihistoriallises   arvok-
kaisiin kylän osiin

• uusi rakentaminen on sopeute  ava sijoitukseltaan ja tyyliltään kylämil-
jöihin: esim. uuden rakentamisen tulee sijoi  ua vanhan rakentamisen
tapaan moreenirinteille / moreenisaarekkeille.

• pelloille rakentamista on välte  ävä

PIENEHKÖJEN METSÄISTEN SELÄNTEIDEN YMPÄRISTÖT
(osa-alueet 6-13, tarkemmat kuvaukset osa-aluei  ain seuraavilla sivuilla)
kuvaus:

• maaston korkeimmat alueet ovat metsäisiä
• kallioisia alueita
• jonkin verran kapeita laaksoja joissa pienialaisia peltoja
• jonkin verran pientalorakentamista
• metsäisten selänteiden reunat toimivat tärkeinä maisema  lan reunoina

laaksoalueille

yleisiä maankäy  ösuosituksia:
• täydennysrakentamista suositellaan ensisijaises   olemassa olevan ra-

kentamisen yhteyteen
• laajempia uudisrakentamisen alueita on mahdollista osoi  aa maiseman

kannalta sopiville alueille
• arvotetuille kallioalueille rakentamista on välte  ävä, myös muita

avokallio¬alueita on pyri  ävä säily  ämään
• laaksoja rajaaville metsäalueille rakentamista on harki  ava ja kiinnite  ä-

vä huomiota rakentamisen vaikutukseen laaksojen maisemakuvassa
• huoma  avien kallioseinämien eteen ei tulisi rakentaa, vaan niitä tulisi

raivata näkymään maisemassa

HISTORIALLISET KYLÄKESKUSTAT

NYKYISET KYLÄKESKUSTAT

MILJÖÖTYYPIT
merkinnät

KAUPUNKIMAISET ALUEET
(osa-alueet 17, Ks. tarkemmat maankäytönsuositukset Kaaro)
kuvaus:
• pientaloalue  a
• rakentaminen on muuhun selvitysalueeseen nähden melko  ivistä, mistä

johtuen suurmaiseman merkitys paikan hahmo  amisen kannalta vähe-
nee

• kokonaisvaikutelma muodostuu kadun leveydestä ja kalustuksesta, ra-
kennuksien massoista, sijoi  elusta ja julkisivuista sekä pihojen käsi  e-
lystä

• alue on jäsentynyt Sorkanmaan  en ympärille, josta erkanee katuja mo-
lemmin puolin

• rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä - rakennukset ajoi  uvat pääasiassa
jälleenrakentamiskaudelle ja siitä eteenpäin

• alue on vehreä ja väljä, rakennuskanta on keskenään vaihtelevan ikäistä
ja kadut ovat päällystämä  ömiä ja kapeita

• paikoin on  iviimpiä tasaikäisiä osa-alueita
• alueella on vähän toiminnallisia viheralueita - kaavoitetut viheralueet

ovat pääosin pieniä ja metsäisiä alueita, jotka eivät muodosta yhtenäistä
viherverkostoa

yleisiä maankäy  ösuosituksia:
• Ks. tarkemmat maankäytönsuositukset Kaaro
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(maanpeite  edot: ©SYKE, Corine 2006 maankäy  ö/maanpeite (25m),  etokanta muoka  una, pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)
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VILJELYSLAAKSOJEN YMPÄRISTÖT
1. Hiuknummenojanlaakso
Koko laakson nyky  lan kuvaus:
• Selväs   maisemassa hahmo  uva itä-länsisuuntainen

viljelyslaakso.
• Laaksoa reunustavat molemmin puolin moreeniselän-

teet. Moreeniselänteet nousevat paikoin jyrkäs   pelto-
jen laidoilla.

• Laakson polveileva muoto synny  ää vaihtelevia näky-
miä.

• Alueella on paljon vanhaa ja viehä  ävää rakennus-
kantaa. Laakson pohjoisreunalla on Sorkan vanha ky-
läkeski  ymä. Lisäksi selänteen reuna-alueella Sorkan-
maan  en varressa on nauhamaista vaihtelevan ikäistä
rakentamista.

3.5.1  Osa-aluekuvaukset ja maisemalliset maankäy  ösuositukset

1A. Hiuknummenojanlaakson itäpää. 1B. Hiuknummenojanlaakso nähtynä Taka-alhon  eltä itään. 1C. Näkymä Sorkanperän suuntaan. Pellon reunalla kohoaa
Rannanvuori.

1D. Näkymä Ruohomaan  eltä etelään.

1A. Laakso Vt. 8:sta ja Sorkan laitamille
Nyky  lan kuvaus:
• Laakso on kapea ja mutki  eleva.
• Laaksoa reunustavat metsäselänteet nousevat jyrkäs  .
• Rakentaminen on harvaa. Teiden varsilla on yksi  äista-

loja ja pieniä rakennusryhmi  ymiä.
• Sorkanmaan  en suuntainen maakunnallises   arvokas

kallioalue rajaa alue  a pohjoisessa ja kaakossa (arvo-
kartan kohde 17). Lounaassa viljelylaakso rajautuu Mä-
entaustan lehtojen ja luoteessa Pramin lehtojen luon-
nonsuojelualueisiin (arvokartan kohteet 9 ja 10).

• Sorkanmaan  en eteläpuolen pihapiirien väleistä avau-
tuu viehä  äviä näkymiä viljelymaisemaan.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Uusi rakentaminen tulee sijoi  aa metsäisten seläntei-

den reunavyöhykkeille.
• Näkymiä  eltä peltolaaksoon tulee säily  ää.
• Uuden rakentamisen tyyliin ja sijoi  amiseen on kiinni-

te  ävä erityistä huomiota.
• Luonnonsuojelualueet rajoi  avat rakentamista.

1B. Sorkan kylän ympäristö
Nyky  lan kuvaus:
• Laakso on selkeäpiirteinen, mutki  eleva ja kapeahko.
• Laaksoa reunustavat selänteet kohoavat paikoin jyrkäs-

 .
• Rakentaminen on sijoi  unut pääosin laakson pohjois-

reunalle, ainoastaan muutamia taloja on laakson ete-
läreunalla.

• Tiivis ja hyvin säilynyt vanha kyläkeskus on laakson
pohjoisreunalla. Se sijaitsee pääosin Sorkanmaan  en
varrella,  en molemmin puolin. Kylä avautuu laaksoon.

• Kylä on määritelty valtakunnallises   arvokkaaksi kult-
tuuriympäristöksi.

• Kylän maamerkkinä on näy  ävä avokalliojyrkänne ky-
län länsipuolella (Rannanvuoren Natura-alue, arvokar-
tan kohde 12)

• Alueen eteläpuoleinen Huikunvuoren metsäselänne
on osoite  u valtakunnallises   arvokkaaksi kallioalu-
eeksi (arvokartan kohde 13).

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Sorkka).

1C. Laakso Sorkan kylältä ja Sorkanperälle
Nyky  lan kuvaus:
• Hiuknummenojanlaakso levenee länsipäädyssä laajaksi

peltoaukeaksi eikä hahmotu itäpuolen laakson tapaan
käytävämäisenä laakso  lana.

• Laakso pää  yy Sorkanperän ruovikkoiseen lahdenpoh-
jaan.

• Rannanvuoren korkea kallioselänne kohoaa laakson
pohjoisreunalla (arvokartan kohde 12).

• Pohjoisreunan selänteen juurella on nauhamaista ra-
kentamista.

• Eteläreunalla on pihapiirejä metsän siimeksessä.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Sorkka).

1D. Ruohomaan  en ja Sorkanmaan  en rajaama laakso
Nyky  lan kuvaus:
• Ruohomaan  e kulkee laajan peltoaukean länsireunalla

eheää metsänreunaa pitkin. Itäreunalla, Sorkanmaan-
 en laidalla metsänreuna polveilee rajaten epäsään-

nöllisen muotoisen viljelyalueen.
• Ruohomaan  en varrella on muutamia pihapiirejä. Vie-

hä  ävät ja puutarhamaiset pihat jotka avutuvat viljely-
maisemaan.

• Sorkanmaan  en länsipuolella sijaitsee kolme pihapiiriä
metsän siimeksessä.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Sorkka).
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2. Puulun  en peltoalueet. 3A. Yksi Haapasaaren pitkistä kapeista laaksoista. 3B. Haapasaaren  en myötäilee pitkää laaksoa. Näkymä län-
teen.

3C. Pihapiirejä Nurmen  en varrelle.

2. Laakso Puulunkulmassa
Nyky  lan kuvaus:
• Koostuu muutamasta erikokoisesta peltoalueesta, joi-

ta ero  avat metsäsaarekkeet ja kielekkeet. Laaksojen
reunat polveilevat.

• Puulun  e kulkee laajimman viljelyaukean halki. Tieltä
avautuu pitkät näkymät viljelyaukean yli.

• Harvaa rakentamista on peltoaukeiden reunoilla sekä
Sorkanperän rannalla.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Sorkka).

3. Haapasaaren laakso
Koko laakson nyky  lan kuvaus:
• Kaarevanmuotoinen useasta viljellystä painanteesta

muodostuva viljelylaakso, joita ero  aa toisistaan pie-
net metsäiset selänteet.

• Alueen läpi mutki  eleva Haapasaaren  e myötäilee vil-
jelylaaksoa.

• Rakentaminen on pääosin sijoi  unut peltoaukeiden
reunoille sekä Haapasaaren  en varteen.

• Haapasaaressa ei ole  ivistä kyläkeskusta. Haapasaa-
ren kartanon pihapiiri laidunmaineen on alueen kiin-
nekohta.

3A. Laakso Var   karinsun  n ja Haapasaaren kartanon
välillä
Nyky  lan kuvaus:
• Ei hahmotu selkeänä laakso  lana, vaan loivien met-

säselänteiden ero  amien pienehköjen peltojen muo-
dostamana kampamaisena kokonaisuutena.

• Laakso  lan keskellä kulkee Haapasaaren  e. Haapasaa-
ren  etä reunustaa vuoroin metsäiset alueet, vuoroin
avautuu avoin peltomaisema.

• Tien länsipuolella pitkät kapeahkot viljelyalueet työn-
tyvät  ehen nähden poiki  ain metsäselänteiden väliin.

• Tien itäpuoleiset viljelyalueet eivät ole yhtä selväpiir-
teisiä, vaan ne avautuvat vaihtelevan kokoisina aukeina
 ehen.

• Haapasaarenlahdelle ei avaudu näkymiä.
• Rakentaminen sijoi  uu pääasiassa Haapasaaren  eltä

erkanevien pistoteiden varteen, peltojen lämpimille
pohjoisreunoille. Pihapiireiltä avautuu näkymiä viljely-
maisemaan.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

3B. Laakso Haapasaaren kartanon ja Pitkärannan välillä
Nyky  lan kuvaus:
• Laakso on kapea ja selväpiirteinen, metsäselänteiden

rajaama käytävämäinen maisema  la.
• Ojauoma mutki  elee laakson pohjalla.
• Asuminen keski  yy Haapasaaren  en ja Nurmen  en

risteyksen tuntumaan.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

3C. Laakso Nurmen  en itäpuolella
Nyky  lan kuvaus:
• Haapasaaren laakso levenee Nurmen  en itäpuolella ja

pirstoutuu pienehköjen peltoalueiden ja metsäsaarek-
keiden ja -alueiden mosaiikiksi.

• Rakentaminen on sijoite  u ryhmänä Haapasaaren  en
ja Nurmen  en risteykseen (Pitkärannan asumiskeskit-
tymä) sekä ripotellen Nurmen  en varteen.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).
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4. Tiilivuoren pienipiirteiset peltoalueet. 5A. Taipalmaan kylän vanhaa rakennuskantaa. 5A. Taipalmaan kylän vanhaa rakennuskantaa. 5B. Marukaisen laakso lännestä katso  una.

4. Tiilivuoren laakso
Nyky  lan kuvaus:
• Laakso on pienpiirteinen ja mosaiikkimainen, viljely-

alueiden ja metsäsaarekkeiden vuoro  elua. Pitkän-
omainen kapeahko laakso ei erotu yhtenäisenä maise-
ma  lana, vaan hahmo  uu rikkonaisena pelto  lkkujen
alueena.

• Laaksossa on vaihtelevan ikäistä ja  iveistä rakentamis-
ta. Rakennukset sijaitsevat alueen teiden, Kolhan  en,
Taka-ahon  en ja Lemmenkujan  en varsilla, peltojen
tuntumassa.

• Alueen pohjoispuolella sijaitsee Natura-alueeksi osoi-
te  u Mäentaustan lehto (arvokartan kohde 10), joka
käsi  ää etelään vie  ävän diabaasikallion ja sen ala-
puolisen lehdon. Natura-alueeksi on myös osoite  u
Mäentaustan itäpuoleiset pienet kalliokedot, tuoreet
niityt ja haapavaltainen sekametsähaka. (Ympäristö-
ministeriö 2013) Sorkanmaan  en suuntainen maakun-
nallises   arvokas kallioalue ulo  uu alueen pohjoisreu-
nalle (arvokartan kohde 17).

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Tiilivuori).

5. Laakso Taipalmaassa ja Marukaisessa
Koko laakson nyky  lan kuvaus:
• Kaksi pitkänomaista polveilevaa laaksoa, joita ero  aa

toisistaan Taipalmaan kylä ja metsäselänne.
• Laaksoja rajaavat metsäselänteet ovat paikoin kallioisia

ja jyrkkiä.
• Maalaismaista. Viehä  äviä ja vanhoja pihapiirejä.

5A. Län  nen jokilaakso
Nyky  lan kuvaus:
• Katkeamaton maisema  la on reunoiltaan polveileva ja

monimuotoinen.
• Laakson polveilevan muodon ja pellolla sijaitsevien

metsäsaarekkeiden johdosta näkymät ovat lyhyitä ja
vaihtelevia.

• Peltojen reunoilta kohoaa jyrkäs   pehmeän muotoisia
avokallioselänteitä.

• Taipalmaan kylä on eheä viehä  ävä muutaman vanhan
pihapiirin kokonaisuus, jonka erikoisuutena on vanha
tuulimylly. Se sijaitsee pienellä kallioisella selänteellä
pienten peltojen laidalla.

• Taipalmaan  en varrella on muutamia vaihtelevan ikäi-
siä rakennuksia.

• Alueen luoteispuolella sijaitseva Hummatuksen met-
säalue rantakallioineen on osoite  u maakunnallises
arvokkaaksi kallioalueeksi (arvokartan kohde 14).

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Uu  a rakentamista voidaan sijoi  aa moreeniselänteil-

le sekä kallioselänteiden juurelle.
• Kallioselänteitä tulisi säästää.
• Taipalmaan vanhan kylän yhteyteen rakentamista tu-

lee tarkoin harkita, herkäs   sovi  aa maisemaan ja ole-
massa oleviin vanhoihin rakennuksiin. Huomiota tulee
kiinni  ää saapumiseen kylään, näkymiin peltoaukeille,
pihapiirien eheyteen ja rakennuksien tyyliin. Kallioalu-
eita tulee säily  ää.

5B. Itäinen jokilaakso
Nyky  lan kuvaus:
• Laakso on selväpiirteinen ja pitkänomainen.
• Laakson kapea länsipää on korkeiden metsäseläntei-

den rajaama.
• Käytävämäinen laakso  la levenee itäpäässä laajem-

maksi tasangoksi.
• Ei asutusta.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Rakentama  omalle, maisemallises   mielenkiintoiselle

alueelle ei suositella rakentamista.
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6. Kaarojärven ympäristön metsäinen alue
Nyky  lan kuvaus:
• Kaarojärveä ympäröivä metsäinen alue. Kaarojärven

pohjois- ja itäpuolella maasto kohoaa, länsipuolella
maasto on alavampaa ja tasaisempaa.

• Alueella on strateginen sijain   Rauman keskusta-alu-
een viherverkostossa.

• Alueella sijaitsee runsaas   virkistyspalveluja: laavuja,
kolme uimarantaa, kyläsauna ja koko Rauman kannalta
merki  ävä Latumajan rei  n ulkoilurei    ja hiihtolatu.

• Kaarojärven rannalla on loma-asutusta. Järven itäpuo-
lella, Tiilivuoressa, on keski  ynyt asutusta varsinkin
Taka-alhon  en, Tervahovin  en ja Kolhan  en varteen.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (jakautuu kolmelle tarkastelualueelle: Kaaro, Sork-
ka ja Tiilivuori).

PIENEHKÖJEN METSÄISTEN SELÄNTEIDEN YMPÄRISTÖT
7. Vt. 8:n länsipuoleinen metsäalue
Nyky  lan kuvaus:
• Vt. 8:n länsipuoleinen metsäalue muodostaa ehjän

metsänreunan viljelylaaksolle.
• Vt. 8:n rinnalla kulkevan Tiilivuoren  en varrella ja Taka-

alhon  en itäpäässä on nauhamaista, pääosin uudeh-
koa pientalorakentamista. Paikoin rakentaminen  ivis-
tyy taajamamaiseksi.

• Lemmenkujan  en varressa on hevos  la sekä muutama
pihapiiri, josta yksi on vanha ja viehä  ävä. Lisäksi Lem-
menkujan  en varressa sijaitsee korkea masto.

• Alueella kulkee koko Rauman kannalta merki  ävä hiih-
tolatu Latumajan rei   .

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Tiilivuori).

8. Hiuknummenojanlaakson pohjoispuoleinen metsäi-
nen selänne
Nyky  lan kuvaus:
• Metsäinen alue joka kätkee sisällänsä muutamia kapei-

ta viljelyalueita.
• Hiuknummenojan laakson reunalla metsäselänne ko-

hoaa jyrkäs   ja rajaa laakso  laa.
• Sohan  en varren rakentaminen muodostaa jatkoa

Sorkan kylälle.  Kylän tuntumassa on lisäksi muutama
omako  talo rinne  ä nousevien Pahnon  en ja Silta-
suon  en varrella.

• Alueella sijaitsee kaksi valtakunnallista kallioalue  a
(arvokartan kohteet 16 ja 17)

• Alueen koillisosassa sijaitsee luonnonsuojelualueeksi ja
Natura-alueeksi luokiteltu Pramin lehto, joka on Sorkan
diabaasialueen lehdoista muodostuva kokonaisuus.
Alueella on paisteisia ja varjoisia rinnelehtoja, sekä jyr-
känteillä ja louhikoissa, notkoissa, puronvarsilla ja valu-
tai  hkupinnoilla olevia lehtoja (arvokartan kohde 9).
(Ympäristöministeriö 2013) Alueen lounasosassa sijait-
see niin ikään Natura-alueeksi luokiteltu Rannanvuori.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Sorkanmaan  en varteen voidaan harkiten sijoi  aa

rakentamista maakunnallises   arvokasta kallioalue  a
huomioiden.

• Alueen län  siä osia koskien ks. tarkennetut aluetarkas-
telut ja maankäy  ösuositukset (Sorkan kylä).

9. Puulunkulman metsäinen alue
Nyky  lan kuvaus:
• Alue on metsäinen ja kallioinen. Pienten selänteiden

välissä on muutamia pieniä peltoalueita.
• Rakentaminen vähäistä.
• Puulun  en päässä merenrannalla on pienvenesatama

ja kunnallinen sauna.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Uu  a rakentamista voidaan osoi  aa olemassa olevan

rakentamisen yhteyteen.

6. Vanhaa rakennuskantaa Taka-alhon  en varressa. 7. Pientalorakentamista Taka-alhon  en itäpäässä. 8. Näkymä Sohan  eltä koh   Sorkan kylän keskustaa. 9. Kallioista metsää Puulun  en varressa.
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10. Taipalmaan metsäinen niemi
Nyky  lan kuvaus:
• Molemmilta puolilta merenlahteen rajautuva kallioi-

nen metsäalue.
• Savipainanteissa on muutamia pieniä pelto  lkkuja.
• Metsäalueet muodostavat ehjän metsänreunan viljely-

laaksolle.
• Peltolaakson reunoilla on paikoin näy  äviä avokallioi-

ta.
• Alueen luoteisosan Hummatuksen metsäalue ranta-

kallioineen on osoite  u maakunnallises   arvokkaaksi
kallioalueeksi (arvokartan kohde 14).

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Mahdollinen uusi rakentaminen tulee sijoi  aa Taipal-

maan kylän länsipuolelle, laakson pohjoispuoleiselle
metsänselänteelle, viljelyalueen reunalle. Etenkin Tai-
palmaan  en varren täydennysrakentaminen on luon-
tevaa.

• Sen sijaan uu  a rakentamista ei suositella laakson ete-
läpuoleiselle ehjälle metsänrinteelle. Metsäinen selän-
ne muodostaa tärkeän maisema  lan reunan Taipal-
maan laaksolle, ja sitä tulee pyrkiä säily  ämään.

• Rakentamista ei suositella Taipalmaan itäpuoleista vil-
jelylaaksoa rajaaville metsäselänteille, koska alueella ei
ole ennestään rakentamista tai  estöä.

• Maakunnallises   arvokkaalle kallioalueelle ei suositella
rakentamista.

11. Haapasaaren pohjoispuoleinen metsäalue
Nyky  lan kuvaus:
• Haapasaaren  en pohjoispuoleinen alue koostuu kalli-

oisesta metsästä ja muutamista savipainanteissa sijait-
sevista pienialaisista pelloista.

• Rakentaminen on keski  ynyt Haapasaaren  en sekä sii-
tä erkanevien Otanmaan  en, Sokeritopan  en ja Telk-
kä  en varteen.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

10. Paikoin peltoja rajaa Taipalmaassa selväpiirteiset metsän-
reunat.

11. Asumiskeski  ymä Sokertopan  en ja Hannulan  en risteyk-
sestä katso  una.

12. Laaja kallioselänne Nurmenlahden itäpuolella. 13. Metsäselänteen keskellä sijaitseva kapea peltolaakso Myl-
lysalmen eteläpäästä katso  una.

12. Nurmenlahden ja Haapasaarenlahden rajaama met-
säselänne
Nyky  lan kuvaus:
• Metsäinen kallioniemi rajautuu Haapasaarenlahteen ja

Nurmenlahteen.
• Alueella on voimakaspiirteisiä maastonmuotoja.
• Haapasaarenlahden metsäselänne rajautuu näy  ävil-

lä, korkeilla silokallioisilla rantakallioilla. Alue on osoi-
te  u maakunnallises   arvokkaaksi kallioalueeksi.

• Pohjoisessa metsäalue muodostaa voimakkaan met-
sänrajan Haapasaarenlaaksolle.

• Rakentaminen on vähäistä ja keski  ynyt lähinnä Nur-
men  en varteen.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

13. Kaaron länsipuoleinen metsä
Nyky  lan kuvaus:
• Metsäinen alue Kaaron pientaloalueen laidalla sisältää

Myllysalmen järven sekä siihen rajautuvat peltoalueet.
• Alue on lähes rakentamatonta. Alueen reuna-aluilla on

vähäisissä määrin rakentamista: Haapasaaren  en var-
ressa muutamia pientaloja ja Salmenrannan  en pää-
dyssä on maa  la.

• Alueella sijaitsee maakunnallises   arvokas kallioalue
(arvokartan kohde 19).

• Myllysalmen lampi ja sen eteläpuoleinen peltoaukea
muodostavat intensiivisen maisema  lan. Laakso on
hyvin kapea ja reunustavat metsäselänteet muodosta-
vat voimakkaan metsänreunan Myllysalmen lammelle
ja kapealle käytävämäiselle viljelyalueelle. Länsipuolen
selänne on osa maakunnallises   arvokasta kallioaluet-
ta.

• Alueen länsireuna on maakunnallises   arvokasta kal-
lioalue  a.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut kylätarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Kaaro).
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14. Kapeat merenlahdet
Yleiskuvaus kapeista merenlahdista:
• Alueella on useita kapeita merenlah  a: Mustalah

sekä Var   karinsun  n, Nurmenlahden ja Haapasaaren-
lahden muodostama kokonaisuus.

• Lahdille luonteenomaista ovat kapeat salmet, joiden
kau  a vesi virtaa lah  in. Ne tekevät lahdista lähes
järvien kaltaisia sulje  uja maisema  loja. Veden hidas
vaihtuminen al  staa lahdet rehevöitymiselle ja valu-
mavesien lie  een kasautumiselle mikä muu  aa maise-
maa ruovikkoisemmaksi.

• Rannat ovat pääosin metsäisiä. Rantoja on erityyppi-
siä: yhden lahden ympärillä saa  aa olla sekä ruovikkoi-
sia ja matalia rantoja e  ä kallioisia ja jyrkäs   nousevia.

14A. Mustalah
Nyky  lan kuvaus:
• Itä-länsisuuntainen merenlah   on hyvin pitkä ja kapea.
• Mustalahden rannat ovat kallioisia, lukuun o  ama  a

lahden pohjukassa sijaitsevaa viljelyalue  a.
• Pohjoisrannalla sijaitsee Omenapuumaan luonnonsuo-

jelualue.
• Mustalahden pienvenesatama sijaitsee salmen tuntu-

massa.
• Etelärannalla on  ivistä rantarakentamista, pääosin

loma-asutusta, mu  a myös jonkun verran ympärivuo-
 sta asumista.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

RANTA-ALUEET

14B.  Var   karinsun
Nyky  lan kuvaus:
• Salmi on kapea ja itä-länsisuuntainen.
• Rannat ovat ruovikkoiset.
• Pohjoisrannalla on ympärivuo  sen asumisen pientalo-

rakentamista.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

14C.  Nurmenah
Nyky  lan kuvaus:
• Lah   on mutki  eleva ja itä-länsisuuntainen.
• Pohjoisranta on loivahko ja ruovikkoinen.
• Etelärannan topogra  a on voimakkaampi. Lounaispoh-

jukassa kohoaa kallioinen Kokkovuori.
• Lahden pohjoisranta on lähes rakentamaton. Alueella

ainoastaan muutama talo, josta osa on ympärivuo  sta
asumista ja osa loma-asutusta. Etelärannalla on hie-
man enemmän rakentamista, varsinkin lahdenpohjan
tuntumassa.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

14D.  Haapasaarenlah
Nyky  lan kuvaus:
• Lah   on kapea ja etelä-pohjoissuuntainen.
• Länsipuolen rannat ovat loivat.
• Koillisranta rajautuu laajaan, kallioiseen metsäselän-

teeseen, jonka topogra  a on jyrkkä. Rannoilla on ko-
meita silokallioita. Alue on osoite  u maakunnallises
arvokkaaksi kallioalueeksi.

• Eteläpää salmen tuntumassa on ruovikkoinen.
• Muutama loma-asunto.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

15. Sorkanlah
Nyky  lan kuvaus:
• Luoteis-kaakkoissuuntainen merenlah  .
• Lahdenpohjan, eli Sorkanperän, maaperä koostuu lie-

justa ja savesta. Ranta on alava ja ruovikkoinen. Pellot
ulo  uvat lähes rantaan as  .

• Ulompana rannan topogra  a on jyrkempi. Paikoin on
rantakallioita. Sorkanlahden etelärannalla, Taipalmaan
kärjessä on maakunnallises   arvokas kallioalue (arvo-
kartan kohde 14).

• Pohjoisrannalla on ympärivuo  sta ja loma-asutusta.
Etelärannalla on  ivistä loma-asutusta.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Jo rakenne  uja rantaosuuksia voidaan  ivistää. Raken-

tama  omille rantaosuuksille ei suositella rakentamista.
• Maakunnallises   arvokkaalle kallioalueelle ei suositella

rakentamista.
• Sorkanperä, ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maan-

käy  ösuositukset (Sorkka).

14A. Mustalah   pienvenesatamasta katso  una. 14B. Näkymä Var   karinsun   a yli  ävästä sillasta itään. 15. Sorkanlah 16. Näkymä Otanmaan rannalta.
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16. Otanmaan länsirannat
Nyky  lan kuvaus:
• Otanmaan länsipuolen rantoja suojaa saarien ketju.
• Rannat ovat kallioiset. Paikoin rannoilla kasvaa kuiten-

kin leveällä vyöhykkeellä järviruokoa.
• Loma-asutus rannassa on  ivistä.

Maisemalliset maankäy  ösuositukset:
• Ks. tarkennetut aluetarkastelut ja maankäy  ösuosituk-

set (Haapasaari).

Strategisessa yleiskaavassa (Rauman yleiskaava 2025,
Strateginen vaihe) on suunniteltu uu  a ohitus  etä Rau-
man keskustasta Olkiluodolla. Tie on suunniteltu kulke-
van Kaarojärven itäpuolelta, Sorkan kylän itäpuolelta ja
siitä pohjoiseen Hankkilan suuntaan. Suunnitelma on esi-
telty vaihtoehtona aikaisemmin suunnitelulle mu  a sit-
temmin hylätylle ajatuksesta uudesta lii  ymästä Vt 8:lta
Olkiluodon  elle.
 Uusi ohitus  e vaiku  aisi kielteises   alueen mai-
semallisiin arvoihin ja virkistysarvoihin. Kaarojärvi ja sen
ympäristö on yksi Rauman keskusta-alueen tärkeimmistä
laajoista viheralueista (Rauman kaupunki, WSP Finland
2013).  Maaseutumaisella alueella on säilynyt hyvin van-
hoja  elinjauksia, viljelyalueita ja vanhaa rakennuskan-
taa, joka muodostaa maastoon sopeutuneen herkän
kokonaisuuden.  Alueelle sijoi  uu valtakunnallises   ar-
vokkaaksi rakennetuksi kul  uuriympäristöksi (RKY) mää-
ritelty Sorkan kylä. Tähän herkkään maisemakokonaisuu-
teen on haasteellista sovi  aa tämän päivän vaa  muksia
täy  ävän  elinjauksen.

Uuden ohitus  en ongelmat ja hai  avaikutukset:

• Linjaus lähellä Kaarojärven rantaa vaiku  aisi kieltei-
ses   alueen virkistysarvoihin:  e eristäisi ranta-alueet
viereisistä metsä-/peltoalueista ja asutuksesta ja toisi
ranta-alueille melua.

• Linjaus etäämmällä rannasta on vaikea sovi  aa yhteen
Tiilivuoressa laajalle alueelle levinneen pientaloasu-
tuksen ja pienpiirteiseen maisemarakenteen kanssa.

• Sorkan kylän eteläpuolella sijaitseva pitkä ja kapea
itä-länsisuuntainen Hiuknummenojan jokilaakso on
Rauman pohjoispuolen komeimpia maisema  loja. Tie
halkaisis laakson pohjois-eteläsuunnassa.

• Hiuknummenojan jokilaakson pohjoispuoleiset selän-
teet ovat hyvin jyrkkiä. Tietä olisi haasteellista sovi  aa
maisemaan voimakkaan topogra  an takia.

• Uusi  e olisi vieras elemen    kul  uurihistoriallises   ar-
vokkaan Sorkan kylän vanhassa ympäristössä.

• Hiuknummenjokilaakson pohjoispuoleiset luonnon-
suojelu ja Natura-alueet rajoi  avat  elinjauksen vaih-
toehtoja.

3.5.2  Ohitus  e Rauman keskustasta Olkiluotoon

Mikäli  elinjausta kuitenkin halutaan toteu  aa tulee
nouda  aa seuraavia periaa  eita:

• Tietä tulee mahdollisuuksien mukaan sovi  aa maas-
tonmuotoihin ja linjauksessa tulee huomioida pelto-
alueet.

• Tielinjaus tulee kulkea tarpeeksi etäällä Sorkan kylästä,
selväs   Taka-alhon  estä itään.

• Tie tulee sijaita rii  ävän etäällä kul  uurihistoriallises
arvokkaista pihapiireistä.

16. Näkymä Otanmaan rannalta. Ohitus  e halkaisi Hiuknummenojanlaakson, joka on selvitysalueen pisin laakso. Laakson reunalla sijaitsee Sorkan kylä, joka on RKY-alue  a.
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3. TARKASTELUKOHTEET
3.1 Tarkastelukohteiden
valinta
Koko selvitysalueelta on noste  u tarkemman tarkastelun
kohteeksi neljä alue  a: Sorkan ja Haapasaaren kyläalu-
eet, Tiilivuoren asumiskeski  ymä sekä Kaaron pientalo-
alue. Lähtökohtana oli Rauman kaupungin tavoite maa-
seudun rakentamispaineen purkamiseen kohdennetus
valituille alueille, hajarakentamisen sijaan.

Alueet valikoituivat tarkemman tarkastelun kohteik-
si vaihtelevin perustein. Sorkka, Haapasaari ja Tiilivuori
ovat jo kehi  yneet rakentamisen keski  ymiksi, ne sijait-
sevat lähellä Rauman keskustaa ja maisemalliset arvot
tekevät niistä vetovoimaisia asuinympäristöjä. Sorkassa
runsaat kul  uurihistorialliset arvot lisäävät alueen hou-
ku  elevuu  a asuinympäristönä. Maisemallisten ja kult-
tuurihistoriallisten arvojen herkkä yhteen nivoutuma
ase  aa kuitenkin korkeat vaa  mukset uudisrakentami-
sen toteutukselle. Kaaro on luonteeltaan kaupunkimaista
pientaloalue  a. Alue kytkeytyy kantakaupunkiin ja siihen
kohdistuu tulevaisuudessa lisää rakentamispaineita.

3.2 Tarkastelukohteiden
maisemallisista arvoista
Tarkastelukohteista on laadi  u kartat, joissa kiteytetys
esitetään maiseman arvot. Niihin on kerä  y  eto ole-
massa olevista luonnon ja kul  uuriympäristön arvokoh-
teista. Lisäksi on tunniste  u alueen maisemakuvallisia
arvoja. Maalaismaisten Sorkan, Haapasaaren ja Tiilivuo-
ren tarkasteluissa on käyte  y vuonna 2013 valmistuneen
Rauman eteläisten kyläalueiden maisemaselvitystä var-
ten kehite  yjä käsi  eitä maisemallisten arvojen tarkas-
teluun vähäisin lisäyksin ja muutoksin. Kaupunkitaajama
Kaaron analyysissä on osi  ain käyte  y eri käsi  eitä kuin
maalaismaisilla alueilla. Siinä painopiste on maisemaku-
vallisten arvojen sijaan virkistysarvojen tunnistamisessa.

Seuraavia maisemakuvallisia arvoja on tunniste  u alu-
eelta. Kaikkia arvoja ei ole tunniste  u jokaiselta tarken-
nusalueelta.

Kylän maisemakuvassa tärkeä peltoalue
Laaja peltojen kokonaisuus, jolla on keskeinen merkitys
kylän/asumiskeski  ymän maisemakuvan kannalta. Vilje-
lysalueet lii  yvät usein kylän vanhimpien rakenne  ujen
osien yhteyteen. Laajojen peltoalueiden yli aukeaa pitkiä
näkymiä.

Lähimaisemassa kannalta merki  ävä pelto
Maisemakuvallises   arvokas pienialainen pelto joka ei
ratkaisevas   vaikuta maisemakuvaan kylän/asumiskes-
ki  ymän mi  akaavassa. Nämä pienialaiset pellot rytmit-
tävät maisemaa ja tarjoavat paikallisen maisemakuvan
kannalta tärkeitä näkymiä.

Taustametsä
Rinteelle nouseva yhtenäinen metsä, joka muodostaa
taustan rakentamiselle tai viljelymaisemalle.

Tilaa rajaava reunametsä
Metsänreunaviiva joka rajaa maisema  laa voimakkaas-
 .

Tärkeä rakentamisen ja pellon reuna
Rakennetun alueen ja avoimen viljelysmaiseman rajapin-
ta. Rakenne  u ympäristö ero  uu kauas. Usein kyseessä
on vanha rakenne  u ympäristö kyläkeskustoissa.

Avokallio
Laaja avokallioselänne tai –jyrkänne, pellon tai vesialu-
een reunalla. Rajaa avointa maisema  laa. Kallio on osit-
tain paljas. Kalliolla kasvaa harvoin kulutusarkaa sekä
kuivuu  a sietävää kasvillisuu  a.

Maisemallises   tärkeät metsäsaarekkeet
Kokonaisuus joka koostuu pelloilta nousevista luonnon
kasvillisuuden metsäsaarekkeista sekä niiden välisistä
peltoalueista. Metsäsaarekkeet ovat usein kallioisia ja
katajaa kasvavia.

TARKEMPAAN TARKASTELUUN VALITUT KOHTEET (pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)

SORKKA

TIILIVUORIKAARO

HAAPASAARI

Tärkeä näkymä
Maiseman näkyminen kylään/  elle – kylän/rakennuksen
näkyminen maisemaan.

Maisemallinen kohokohta
Maisemallinen kohokohta, jossa useampi maisemallinen
arvo kohtaa - usein maisemakuvallisia, kul  uurihistorial-
lisia sekä arkkitehtonisia arvoja. Sijoi  uu usein vanhojen
kyläkeskustojen yhteyteen, jossa maisemallisen kokonai-
suuden muodostaa rakennuskanta, topogra  a,  et ja vil-
jelysalueet.

Viherverkoston ydinalueet
Alue, jossa useat virkistysarvoon vaiku  avat arvot koh-
taavat. Tällaisia arvoja ovat maisemakuvalliset arvot,
luontoarvot, kul  uurihistorialliset arvot, puutarhatai-
teelliset arvot, toiminnalliset arvot sekä hyvä saavute  a-
vuus. Viherverkoston ydinalueita voivat olla esimerkiksi
vesistöt ja niiden ympäristö, yhtenäiset laajat metsäalu-
eet ja laajat puistot.

Viherverkoston kohokohta
Pienialainen kohde viherverkoston ydinalueen sisällä,
joka ero  uu ympäristöstään esimerkiksi erityisten mai-
semakuvallisten arvojensa, luontoarvojensa tai kul  uu-
rihistoriallisten arvojensa ansiosta. Tällaisia alueita ovat
muun muassa pienialaiset vesistöt, helpos   saavute  a-
vat rannat, suljetussa maisemassa olevat aukeat sekä
näköalapaikat.

Kaupungin viherverkoston tärkeät viheryhteydet
Viherverkoston ydinalueiden väliset tärkeät viheryhtey-
det. Viheryhteyksien rei  t ovat selkeitä ja saavute  avuus
hyvä. Niiden leveys ja luonne takaa etäisyy  ä ympäröi-
vän kaupunkiympäristön tapahtumiin. Virkistyksellisten
arvojen rinnalla viheryhteydellä on ekologisia arvoja, ja
ne toimivat kasvillisuuden ja eläimistön siirtymärei  einä
ja elinympäristöinä.
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3.3 Tarkastelukohteiden mai-
semallisista maankäy  ösuosi-
tuksista
Tarkemman tarkastelun alueille on laadi  u maisemalliset
maankäy  ösuositukset, jotka on esite  y kartalla ja täy-
denne  y teks  llä. Osa-alueille on anne  u yleispiirteisiä
maankäy  ösuosituksia täydennysrakentamista koskien.
Rakennuspaikkoja on kuitenkin tutki  ava tarkemmin
kaavoituksen seuraavissa vaiheissa.

Kar  aan on noste  u esiin seuraavat merkinnät: en-
sisijaises   ja toissijaises   täydennysrakenne  avaksi suo-
siteltavat alueet; alueet joille ei suositella rakentamista
sekä alueet, joille ei tule osoi  aa rakentamista (lainsää-
dännön piirissä olevat alueet). Vanhoilla kyläalueilla on
tunniste  u alueen maisemallises   arvokkaimmat koko-
naisuudet, joilla uudis- ja korjaamisrakentamisen laatuun
on kiinnite  ävä erityistä huomiota.

Lisäksi kartalle on noste  u viheryhteystarpeet ja
Kaaron osalta viherverkoston kohokohdat.

Alueet, joita ei ole kartoille tyypitelty eivät ole en-
sisijaises   täydennysrakentamiselle suositeltavia, mu  a
eivät myös väl  ämä  ömäs   rakentamisen ulkopuolel-
le jäte  äviä alueita. Ne ovat usein rakentama  omia tai
pienehköjä rakenne  uja alueita alueen reunoilla, eivätkä
näin ole kylä- tai kaupunkirakenteen kannalta mielek-
käimpiä alueita täydennysrakentamiselle. Mukana on
myös alueita, joihin uusia ton  eja ei juuri mahdu sijoi  a-
maan. Maankäytön paineen kohdistuessa näille alueille,
tulee niiden soveltuvuus tapauskohtaises   harkita.

Ohessa kuvaukset maisemallisista maankäy  ösuosituk-
sista:

Ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet
• Tarkastelualueen keskeisimpiä osa-alueita. Täydennys-

rakentaminen tukisi luontevas   olemassa olevaa kylä-
tai kaupunkirakenne  a sekä alueen keskustaa, mikäli
sellainen on tunniste  avissa.

• Pääasiassa hyvät ja mielly  ävät rakentamisolosuhteet,
esimerkiksi rakentamiseen hyvä maaperä ja suotuisa
ilmansuunta.

• Tukeutuu nykyiseen  everkostoon.
• Kyläalueiden kehi  ämisessä näiden alueiden suositel-

laan olevan kylän uuden rakentamisen painopistealu-
eita.

Toissijaises   täydennysrakentamiseen soveltuvat kylän
osa-alueet
• Pääasiassa kylä- tai kaupunkirakenteen kannalta luon-

teva sijain  , mu  a sijaitsee etäämmällä nykyisestä ra-
kentamisen  hentymästä kuin ensisijaises   täydennys-
rakentamiseen soveltuvat osa-alueet.

• Pääasiassa hyvät ja mielly  ävät rakentamisolosuhteet,
esimerkiksi rakentamiseen hyvä maaperä ja suotuisa
ilmansuunta.

• Tukeutuu pääasiassa nykyiseen  everkostoon, mu  a
osi  ain edelly  ää  everkoston laajentamista

Maisemallises   arvokkain kokonaisuus -> uudis- ja kor-
jausrakentamisen laatuun kiinnite  ävä erityistä huo-
miota
• Alueen maisemallises   merki  ävimmät osat, ns. arvo-

kartoilla tunnistetut maisemalliset kohokohdat
• Alue  a tulee kehi  ää kul  uurihistoriallisten ja maise-

mallisten arvojen sallimissa rajoissa.

Alueet, joille ei suositella rakentamista
• Maisemakuvan kannalta tärkeitä alueita, kuten maise-

mallises   tärkeät pellot ja metsäsaarekkeet yms.
• Viherverkoston kannalta tärkeät alueet, ns. arvokar-

toilla tunnistetut viherverkoston ydinalueet ja kaupun-
gin kannalta tärkeät viheryhteydet.

• Mukana myös tätä työtä laadi  aessa  edossa olleet
paikallises   arvokkaat luontokohteet, valtakunnalli-
ses   ja maakunnallises   arvokkaat kallioalueet sekä
ELY-keskuksen inventoinnissa valtakunnallises   tai
maakunnallises   arvokkaiksi määritellyt perinnemai-
semat. Lainsäädäntö ei väl  ämä  ä suoraan rajoita
rakentamista alueille. Mahdollisia maankäytön muu-
toksia suunniteltaessa tulee tapauskohtaises   selvi  ää
alueen arvot ja mahdolliset suojeluperusteet.

Alueet, joille ei tule osoi  aa rakentamista (lain säädän-
nön piirissä olevat alueet)
• Lainsäädännön piirissä olevat alueet: luonnonsuojelu-

alueet, Natura-alueet ja muinaisjäännösalueet.
• Muinaisjäännöslainsäädäntö rajoi  aa automaa   ses

alueen maankäy  öä.
• Luonnonsuojelualueiden kohdalla mahdollisia maan-

käytön muutoksia suunniteltaessa tulee selvi  ää alu-
een suojelumääräykset.

Viheryhteystarve
• Viherverkoston kannalta tärkeä virkistykseen säilytet-

tävä yhteys.
• Viheryhteyden virkistykselliseen laatuun tulee kiinnit-

tää huomiota. Siihen vaiku  avat muun muassa alueen
kasvillisuus, rei  stö, hoitotaso ja palvelutaso.

Viheralueen maisemallises   merki  ävimmät kohdat
• Viheralueen maisemallises   merki  ävimmät osat, ns.

arvokartoilla tunnistetut viherverkoston kohokohdat.
Niiden ominaispiirteiden säilymiseen ja kehi  ämiseen
tulee erityises   kiinni  ää huomiota.
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3.4 SORKKA

3.4.1 Kylän historiaa

Sorkan kylä on Rauman ympäristön vanhimpia ja pe-
ruste  u ennen vuo  a 1300. Kylä peruste   in alun perin
meren rantaan, mu  a maankohoamisen seurauksena ky-
läton    on jäänyt sisämaahan.

Sorkan varsinainen kyläton    on sijainnut nykyisellä
paikallaan jo 1500-luvulla. Vuonna 1571 kylässä oli  et-
täväs   12 taloa. Isojaon aikana, joka Sorkassa suorite   in
vuosina 1783–1787, talot sijaitsivat nauhamaisessa rivis-
sä Sorkan maan  en eteläpuolella, Hiuknummenojan ja
 en väliin jäävällä alueella. Kylässä oli tähän aikaan kah-

deksan taloa.
Sorkan kylä paloi vuonna 1846. Tiloja rakenne   in

uudelleen pääosin kyläton  n ympäristöön, mu  a ky-
läton  n uudelleenrakentaminen tapahtui ryhmäkylä-
mäises   en  sen rivimäisen asetelman sijaan.  Joitakin
rakennuksia rakenne   in myös etelään kulkevan Taka-
alhon  en varteen. Puulunkulman sekä nykyisen valta  e
8:n suunnassa rakennuskanta oli vähäistä.

Teiden varsille levinneeseen nykymuotoonsa Sorkan
kylä on ilmeises   rakentunut vasta 1900-luvun alkupuo-
lelta läh  en.

Sorkan viljelyalueet ovat olleet pienimuotoiset ja
rikkonaiset ja ovat sijoi  uneet melko laajalle alueelle ky-
läton  n länsi- ja itäpuolelle, mihin lienee vaiku  aneen
seudun mäkinen ja kallioinen maasto. Nykyiset Sorkan-
maan  en varrella olevat viljelyaukeat ovat vastaavat kuin
vuoden 1787 isojakokartassa. (Satakunnan museo, 2012)

Sorkan kylässä sekä rakennuksien ase  elu,  elinja-
ukset ja viljelyalueet e  ä rakennuskanta ovat säilyneet
hyvin. Rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä, on joukossa
sil   hyvin säilyneitä vanhoja  loja.  Erityisen merki  äviä
kylämiljöön kannalta ovat mutki  elevan kylärai  n varrel-
la sijaitsevat vanhat talousrakennukset.

OTE SENAATINKARTASTOSTA 1903 (Vakka-arkis  etokanta)



3. TARKASTELUKOHTEET 29

Kolhantanhuan varressa oleva Kolhan pihapiiri.

Sorkassa on hyvin säilyny  ä vanhaa rakennuskantaa Kuva kylätalolta. En  nen  yläkansakoulu.

Sorkanmaan  e on selväs   raja  u kylärai   . Ulkorakennuksilla on tärkeä rooli kylärai  n  lanmuodostuksen kannalta, mu  a moni niistä on huonossa kunnossa.

Puulun  ellä on kylärai  n luonne.
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3.4.2 Maaperä ja topogra  a
Sorkalle on ominaista voimakas ja selväpiirteinen

topogra  a. Kylä sijaitsee metsäisten kallio-moreenise-
länteiden rajaaman kapean savilaakson laidalla. Pitkän
itä-länsisuuntaisen laakson lisäksi moreeni- ja kallioalu-
eiden väliin jää pienempiä niin ikään itä-länsisuuntaisia
savilaaksoja, jotka ovat osi  ain viljelykäytössä. Ruovik-
koiseen merenlahteen rajautuvat viljelyalueet sijaitsevat
osi  ain liejumaalla.

Sorkalle tyypillistä ovat avokalliot. Alueen kalliope-
rässä esiintyy diabaasia, mikä on yksi perustelu Sorkan
kylässä oleville Natura-alueille (Ympäristöministeriö
2013). Korkea Rannanvuori kylän luoteispuolella on osit-
tain avokalliota. Pieniä avokallioalueita nousee maise-
massa esiin varsinkin Puulun  en varrella ja Sorkanmaan-
 en ja Sohan  en risteyksen tuntumassa.

3.4.3 Kylän rakenne ja maise-
makuva

Sorkassa on selkeä maaston rakenne. Hiuknumme-
nojan kapea itä-länsisuuntainen viljelylaakso muodostaa
intensiivisen maisema  lan korkeiden selänteiden rajaa-
mana. Laakson laidalla sijaitsee Sorkan vanha kyläkeskus.

Pohjoisrinteellä sijaitsevan kylän  iviiltä ydinalueelta
avautuu näkymät viljelylaaksoon.  Vanha kyläton    sijait-
see Sorkanmaan  en eteläpuolella, alavalla kohdalla, osin
savimaalla ja osin moreenimaalla. Myöhemmin raken-
taminen on levinnyt rinne  ä ylöspäin Sorkanmaan  en
pohjoispuolella sijaitsevalle kallio- ja moreeniselänteelle.

Rakentaminen on levinnyt nauhamaises   Puulun  en
ja harvana Sorkanmaan  en, Ruohomaan  en, Kolhan-
tanhuan ja Taka-Alhon  en varteen.  Lisäksi Sorkanperän
pohjoispuolella sijaitsevan laajan viljelyalueen ympärillä
on rakentamista.

Saapuminen kylään lännestä Sorkanmaan  etä pit-
kin on maisemallises   näy  ävä. Näkymää hallitsee kylän
luoteispuolella sijaitseva Rannanvuoren pystysuora kal-
lioseinämä joka kohoaa jyrkäs   viljelylaakson ja juurella
kulkevan Sorkanmaan  en tasolta.

Rannavuori kohoaa Sorkan kylän taustalla ja toimii maamerkkinä etelästä saavu  aessa.

Puulun  en varressa on paljon siirtolohkareita ja avokallioita (kaksi kuvaa) Kylän keskustan pohjoislaidalla sijaitseva pitkä kapea laakso.

Puulunkulman peltoalue on selvitysalueen laajimpia. Näkymä Sorkan kyläkeskustasta itään Hiuknummenojanlaaksoon.
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(maaperä  edot: ©GTK, pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)

MAAPERÄ

korkeussuhteet

kallio

moreeni

sora

hiekka

karkea hieta

hieno hieta

hiesu

savi

rahkaturve

saraturve

lieju

vesi

merkinnät
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3.4.4 Toiminnallisuus:
rakennuskanta, palvelut, virkistys

Kylän rakennuskanta koostuu pääasiassa pientaloista
piharakennuksineen. Kylän laidoilla, kyläkeskuksen ulko-
puolella, sijaitsee jonkun verran maatalousrakennuksia.
Sorkanperän rannalla on enimmäkseen loma-asuntoja.

Sorkan palvelut ovat vähäiset. Sorkan koulu lakkau-
te   in vuonna 2008. En  nen koulu toimii nykyään Sorkan
kyläyhdistyksen hallinnoimana kylätalona, jossa järjeste-
tään mm. viikoi  aista kerhotoimintaa. Kylätalon pihalla
on laavu ja grillipaikka.

Kylän keskustassa sijaitsee palloken  ä, kaukalo ja
heikos   varusteltu leikkipaikka. Kaarojärven itäpuolella
2,5 kilometriä kylästä sijaitsee Tiilivuoren kyläyhdistyk-
sen ja Rauman Ladun kunnostama uimaranta laavuineen
sekä toinen pienempi uimapaikka.  Puulun  en päässä 4,5
kilometriä kylästä sijaitsee Mantereenpään pienvenesa-
tama ja kunnallinen rantasauna. Molemmat rajautuvat
tarkastelualueen ulkopuolelle.

Sorkan urheiluken  ä ja leikkipaikka vaa  si kunnostusta.

Sorkan en  nen koulu toimii kylätalona.
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(ilmakuva: ©MML 2012, rakennus  edot, hevos  lat, ratsastusrei  t, virkistyskohteet: Rauman kaupunki) Rauman kaupungilta  saadut rakennus- ja huoneistorekisterin  edot saa  avat olla joiltakin osin päivi  ämä  ömiä.

TOIMINNOT:
RAKENNUKSET JA
VIRKISTYS

virkistystoiminto

uimaranta

pienvenesatama

kuntopolku

pyöräilyrei

hiihtolatu

opetusrakennus

kokoontumisrakennus

myymälärakennus

majoitusrakennus

teollisuusrakennus

maatalousrakennus

asuinrakennus

vapaa-ajan asuinrakennus

sauna, liiteri, vaja tms.

merkinnät
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3.4.5 Maiseman arvot ja on-
gelmakohdat
Tässä työssä on pyri  y tunnistamaan kylien maiseman
vahvuuksia ja ongelmakoh  a, jo  a ne voidaan huomioi-
da kyläalue  a kehite  äessä. Alla on lista  u alueen vah-
vuuksia ja ongelmakoh  a.

Tärkeät ominaispiirteet ja vahvuudet
• Kylän pitkä historia ja siitä kertovat piirteet: vanhat säi-

lyneet rakennukset, vanhat peltoalueet ja  elinjaukset.
• Hyvin säilynyt, runsas vanha rakennuskanta. Viehä  ä-

vä miljöö vanhan kyläton  n  enoilla on  ivis ja hyvin
säilynyt. Varsinkin lukuisat lähellä  etä sijaitsevat talo-
usrakennukset ovat merki  äviä kyläkuvan kannalta ja
luovat kylärai  n tunnelmaa. Myös etäämpänä kyläkes-
kuksesta, kuten Puulun  en, Ruohomaan  en ja Kolhan-
tanhuan sekä Taka-Alhon  en varressa on viehä  äviä
pihapiirejä ja rakennusryhmi  ymiä.

• Kapeat, mutki  elevat osi  ain päällystämä  ömät  et
ovat tärkeä osa vanhaa kylämiljöötä.

• Peltoalueet ovat pääasiassa hyvin säilyneet viljelyk-
sessä. Pitkä, kapea itä-länsisuuntainen viljelylaakso on
kylän maisemakuvan tärkeimpiä elemen  ejä. Vanha
rakentaminen on kylän keskuksessa  iviis   yhteydes-
sä viljelysmaisemaan. Idästä  etä pitkin lähesty  äessä
monen kilometrin mi  ainen hyvin kapea peltolaakso
saa voimakkaaseen maisemarakenteeseen sijoi  u-
neesta kylästä selkeän päätepisteen.

• Jylhä ja selkeäpiirteinen maisemarakenne on olennai-
nen osa kylän maisemakuvaa. Erityisen merki  äviä
ovat Rannavuori kylän luoteispuolella, jonka avokalli-
ot muodostavat kylälle komean taustan saavu  aessa
kylään lännestä, sekä Hiuknummenojanlaakson etelä-
puoleinen jylhä, rakentamaton metsäselänne.

• Pienet avokalliot, joiden ympäristössä kasvaa ketokas-
villisuu  a, ovat tyypillinen piirre.

• Merenranta on kyläkeskuksen läheisyydessä.

Ongelmakohdat
• Kylän palvelut ovat vähäiset.
• Kyläkuvan kannalta merki  ävistä ulkorakennuksista

useat ovat huonokuntoisia.
• Jonkin verran maiseman umpeenkasvua Hiuknumme-

nojan varressa, Rannanvuoren edustalla ja kylän saa-
pumissuunnissa.

• Meren läheisyy  ä hyödyntäviä virkistystoimintoja, ku-
ten rei  stöä, ei ole.

• Vanhan kyläkeskustan kohdalla Sorkanmaan  ellä käve-
ly on turvatonta suurten liikennemäärien takia.

3.4.6 Maankäy  ösuositukset

Yleisiä maankäy  ösuosituksia ja muita kehit-
tämisehdotuksia kylälle

Uudisrakentaminen
• Vanhojen rakennusryhmien läheisyyteen rakentamis-

ta on harki  ava tarkoin. Vanhan rakentamisen yhteys
viljelysmaisemaan on säilyte  ävä. Erityisen haavoit-
tuvainen on kul  uurihistoriallises   arvokas vanha ky-
läkeskusta, jonka puoliavoin luonne ja sijoi  uminen
viljelylaakson laidalle tekevät siinä tapahtuvista muu-
toksista näkyviä.

• Uudisrakentaminen tulee suunnitella olemassa olevan
rakentamiskeski  ymien jatkeeksi ja täydennykseksi.
On välte  ävä  iviin kylän hajau  amista.

• Pelloille rakentamista on välte  ävä. Varsinkaan Hiuk-
nummenojanlaaksoon ei tulisi rakentaa.

• Uudis- ja piharakentamiselle on laadi  ava ohjeet.

Maisemanhoito ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen
• Umpeenkasvun estäminen. Maisemakuvan kannalta

tärkeätä on säily  ää pitkät näkymät laaksoa pitkin.
Rannavuoren edustalla Sorkanmaan  en varrella voisi
karsia puustoa, jo  a komeat jyrkänteet tulisivat pa-
remmin näkyviin.

• ELY-keskus on laa  nut julkaisun Maa- ja metsätalous-
alueiden monimuotoisuus ja kosteikot. Rauma., jossa
esitellään suositeltavia toimenpiteitä luonnon moni-
muotoisuuden lisäämiseen ja suojavyöhykkeiden pe-
rustamiseen. Julkaisussa on esitelty suositeltavia toi-
menpiteitä myös Sorkan osalta.

Kevyt liikenne sekä virkistys- ja matkailupalvelut
• Pallokentän, kaukalon ja leikkipaikan ylläpito. Nykyisil-

lään ne ovat huonokuntoiset.
• Meren läheisyyden hyödyntäminen: tutki  ava mah-

dollisuu  a kehi  ää rei   ä lahden rantaan.
• Matkailupalveluiden kehi  äminen: mahdollinen py-

sähtymispaikka matkailijoille, infotaulu yms.

Rakennussuojelu sekä rakennusten ja pihojen kunnos-
taminen
• Arvokkaimpien rakennuskohteiden tunnistaminen ja

suojelu.
• Vanhojen rakennusten kunnostamisohjeet liiallisen

korjaamisen väl  ämiseksi. Erityisenä painopisteenä on
talousrakennuksien kunnostus ja ylläpito, esimerkiksi
ohjeistusta tukien hakemiseen kunnostamista varten.

• Ohjeet piha-alueiden kunnostamiseksi.

Rannavuoren kallioseinämä on pei  ymässä puuston taakse.

Muinaisjäännökset (Museovirasto)
1. Leh  sten haka; ajoi  amaton kivirakenne

Maakunnallises   arvokkat perinnemaisemat (Rauman kaupungin, Eriksson arkkitehdit / ELY-keskus)
2. Rannavuori; metsälaidun ja kallioketo
3. Sorkan Arvela; hakamaa, nii  y, metsälaidun, keto
4.Orkonmäki; metsälaidun, kallioketo

Valtakunnallises   arvokkat kallioalueet
5. Huikunvuori

Maakunnallises   arvokkat kallioalueet
5. Huikunvuori
6. Hankkila-Sorkka

Natura-alueet
7. Rauman diabaasialue (Rannavuori, Huikunvuori, Pramin lehto, Mäentaustan alue)

Luonnonsuojelualueet (val  olliset ja yksityiset)
6. Pramin lehto
7. Karkku

Lista kohteista
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(pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una, arvokohteiden  edot: ks. merkkien selitys)

kylän maisemakuvassa tärkeä peltoalue

lähimaisemassa tärkeä peltoalue

taustametsä

 laa rajaava metsän reuna

tärkeä pellon ja rakentamisen raja

maisemallise   tärkeät metsäsaarekkeet

kalliojyrkänne

tärkeä näkymä

maisemallinen kohokohta

maisemakuvalliset arvot

kulttuuriympäristön arvot

1900- luvun alun aikaiset edelleen viljelyksessä säilyneet pellot
(Satakunnan museo 2012 / WSP Finland)

isojaon aikaiset edelleen viljelyksessä säilyneet pellot
(Satakunnan museo 2012)

historialliset, säilyneet  elinjaukset
(Satakunnan museo 2012)

historiallinen kyläton
(Satakunnan museo 2012)

muinaisjäännösalue
(Museovirasto)

muinaisjäännös
(Museovirasto)

MAISEMAN ARVOT
merkinnät

valtakunnallises   arvokaat kallioalueet
(OIVA)

maakunnallises   arvokkaat kallioalueet
(OIVA)

luontoarvot

maakunnallises arvokkaat perinnemaisemat

yksityiset luonnonsuojelualueet

val  olliset luonnonsuojelualueet

Natura-alueet

Muu luontokohde

(Rauman kaupungin, Eriksson arkkitehdit / ELY-keskus)

liito-orava
(Rauman kaupunki)

putkilokasvit
(Rauman kaupunki)

sammalet, jäkälät, sienet
(Rauman kaupunki)

(OIVA)

(OIVA)

(OIVA)

(Rauman kaupunki)

viherverkoston ydinalueet

koko kaupungin kannalta tärkeät viheryhteydet

viherverkoston ydinalueet

virkistykselliset arvot
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Maankäy  ösuositukset osa-aluei  ain

Ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet

Osa-alue 1.

Nyky  lan kuvaus:
• Rinnemetsä Sorkan kyläkeskuksen pohjoispuolella.
• Alue rajautuu Sorkan vanhaan kyläkeskukseen.
• 1900-luvun toisella puoliskolla rakenne  uja pientaloja

Sohan  en varrella.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman ja kylä-

kuvan kannalta soveltuvaa. Alue muodostaa luonnolli-
sen jatkeen Sorkan kyläkeskustalle, mu  a se ei kuiten-
kaan näy kylän kul  uurihistoriallises   arvokkaaseen
vanhimpaan osaan.

• Uu  a rakentamista voidaan sijoi  aa Sohan  en varteen
sekä toisena vyöhykkeenä nykyisten omako  talojen
taakse.

• Erityistä huomiota tulee kiinni  ää Sorkanmaan  elle
näkyvään rakentamiseen, jo  a se tyyliltään istuisi van-
haan miljööseen.

• Sorkanmaan  elle peltoaukean reunalla tulee rakenta-
minen sitoa maisemaan puustolla.

Osa-alue 2.

Nyky  lan kuvaus:
• Puulun  en varressa, Rannanvuoren juurella sijaitseva

pieni, pääosin leh  metsää kasvava alue.
• Rajautuu pohjoisessa Rannanvuoreen, etelässä laajaan

peltoalueeseen.
• Rakentaminen on pääosin vanhaa ja melko hyvin säi-

lyny  ä.
• Kylänrai   mainen vaikutelma: rakentaminen sijoi  uu

hyvin lähelle kapeaa Puulun  etä, pihat ovat avoimia ja
niissä kasvaa perinteisiä koristekasveja.

• Alueella joitain pieniä kallio paljastumia, joilla kasvaa
katajaa.

• Tarjoavat ilmansuunnallises   suotuisat rakentamispai-
kat, joilta avautuvat hienot näkymät viljelymaisemaan.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman ja kylä-

kuvan kannalta soveltuvaa. Alueelle on osoite  avissa
mahdollises   muutamia uusia ton   paikkoja.

• Alue  a voidaan täydentää Puulun  en varteen.
• Uudisrakentamisen tyyliin, mi  akaavaan ja sijoituk-

seen tulee erityises   kiinni  ää huomiota. Huomiota
tulee kiinni  ää Puulun  en ilmeeseen ja Sorkanmaan-

 elle näkyvään rakentamiseen.
• Kylärai   maista tunnelmaa tulee vaalia. Uudisrakenta-

misessa tulee nouda  aa alueen tapaa sijoi  aa asuinra-
kennus tai piharakennus  en varteen  en suuntaises

• Kallioalueita tulee säästää.

Osa-alue 3.

Nyky  lan kuvaus:
• Puulun  en pohjoispuolella, Sorkanperän merilahden

tuntumassa sijaitseva alue, jolla sijaitsee pari omako-
 taloa.

• Metsäinen alue, jossa kasvaa pääasiassa leh  puita.
• Osa alueesta rajautuu Puulun  ehen, osa peltoauke-

aan.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Uudisrakentaminen on sijoite  ava nauhamaises    en

varteen ja pellon reunalle.
• Pelon reunalla rakentaminen on sido  ava ympäris-

töönsä puustolla.

Osa-alue 4.

Nyky  lan kuvaus:
• Ruohomaan  estä ja Kolhantanhuan eteläosasta muo-

dostuvan kapean hiekka  en länsipuolelle sijoi  uva
alue.

• Sekametsäinen selännealue ja pienen peltoaukean
moreeninen reuna-alue.

• Tie kulkee laajan peltoalueen länsireunaa: alueelta
avautuvat hienot näkymät viljelymaisemaan.

• Tien varrella on muutamia pihapiirejä. Pihat ovat avoi-
mia ja viehä  äviä, mm. kukkivia puita ja pensasaidan-
teita.

Maankäy  ösuositukset:
• Täydennysrakentaminen on maiseman kannalta sovel-

tuvaa.
• Täydennysrakentamista voidaan sijoi  aa nauhamaises-

   en varteen ja pienen peltoaukean reunalle.

Osa-alue 5.

Nyky  lan kuvaus:
• Sorkanmaan  en länsipuolella oleva metsäsaarekkei-

den ja pienten peltojen muodostama alue.
• Rajautuu länsipuolelta laajahkoon peltoon.

Maankäy  ösuositukset:
• Täydennysrakentaminen on maiseman kannalta sovel-

tuvaa. Houku  elevat rakennuspaikat hienoine näkymi-
neen länteen.

• Uudisrakentaminen on lähtökohtaises   sijoite  ava
metsäsaarekkeille.

• Kaikki alueen sisäiset pienet peltoalueet eivät ole mai-
semakuvan kannalta erityisen tärkeitä, joten niille voi-
daan myös harkita rakentamista.

Osa-alue 6.

Nyky  lan kuvaus.
• Puulun  en tuntumassa sijaitsee kahdesta pienestä vil-

jelyaukeasta ja niitä reunustavista metsäalueista muo-
dostuva alue.

• Alueella on muutamia pihapiirejä.

Maankäy  ösuositukset:
• Täydennysrakentaminen on maiseman kannalta sovel-

tuvaa.
• Rakentaminen sijoitetaan pääsääntöises   metsäalu-

eille. Eteläisempi peltoalue ei ole maisemakuvan kan-
nalta erityisen tärkeä, joten sille voidaan myös harkita
rakentamista.

Toissijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet

Osa-alue 7.

Nyky  lan kuvaus:
• Puulun  en halkovan laajan peltoaukean reunametsä.
• Pellon laidalla on jonkin verran omako  taloasumista.
• Rakennuspaikka on ilmansuunnan ja maaperäolosuh-

teiden kannalta houku  eleva.

Maankäy  ösuositukset:
• Täydennysrakentaminen on maiseman kannalta sovel-

tuvaa.
• Naapuruston muodostuminen on haastavaa rakennus-

ten sijaitessa kaukana toisistaan eri pistoteiden varrel-
la.

• Rakentaminen on sijoite  ava nauhamaises   metsän-
rajaan.

• Peltoalueiden pirstoutumista on välte  ävä järjestämäl-
lä liikenne olemassa olevia pistoteitä hyödyntäen.

Osa-alue 8.

Nyky  lan kuvaus:
• Sorkan kyläkeskustan koillispuolella on Sorkanmaan  e-

hen osi  ain rajautuva metsäinen selännealue.
• Metsässä kulkevien Pahnon  en ja Siltasuon  en varres-

sa on muutamia omako  taloja.
• Selänne on jyrkkäpiirteinen.

Maankäy  ösuositukset:
• Täydennysrakentaminen on maiseman kannalta sovel-

tuvaa, joskin korkeussuhteiltaan paikoin haastavaa.
• Sorkanmaan  en varteen voi korkeussuhteiden niin sal-

liessa sijoi  aa täydennysrakentamista. Pahnon  en var-
teen mahdollista täydennys rakentaa.
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Osa-alue 9.

Nyky  lan kuvaus:
• Taka-alhon  en ympäristö.
• Taka-alhon  en varressa on muutama vanha  la.
• Tien ilme on metsäinen.

Maankäy  ösuositukset:
• Täydennysrakentaminen on maiseman kannalta sovel-

tuvaa.
• Rakentamista voidaan sijoi  aa nauhamaises    en var-

teen.
• Vanhojen ja hyvin säilyneiden pihapiirien läheisyydes-

tä tulisi uudisrakentamisen laatuun kiinni  ää erityistä
huomiota.

Maisemallises   arvokkain kokonaisuus -> uudis- ja kor-
jausrakentamisen laatuun kiinnite  ävä erityistä huomi-
ota

Nyky  lan kuvaus:
• Sorkan vanha kyläkeskusta.
• Alue muodostaa kylän kul  uurihistoriallises   merki  ä-

vimmän kohdan.
• Säilyneen rakennuskannan lisäksi arvokasta on:
• Pitkä kapea Hiuknummeojan laakso, joka yle  yy Sor-

kanperälle as
• Voimakkaat metsänselänteet, varsinkin laakson poh-

joispuolen rakentamaton selänne
• Rannanvuoren näy  ävät avokalliot
• Vanhat  elinjaukset ja erityises   vanhan kyläkeskustan

läpi kulkeva Sorkanmaan  en kylänrai

Maankäy  ösuositukset:
• Alue  a tulee kehi  ää kul  uurihistoriallisten ja maise-

mallisten arvojen sallimissa rajoissa.
• Alue tulee säily  ää pääasiassa täydennysrakentamisen

ulkopuolella.
• Korjausrakentaminen tulee tehdä vanhan rakennus-

kannan ehdoilla.
• Uudis- ja korjausrakentamisen sijoi  umiseen, mitoi-

tukseen ja tyyliin on kiinnite  ävä erityistä huomiota.

Alueet, joille ei suositella rakentamista

• Alueen maisemakuvan kannalta tärkeät pellot
• Valtakunnallises   ja maakunnallises   arvokkaat kallio-

alueet
• Valtakunnallises   ja maakunnallises   arvokkaat perin-

nemaisemat
• Paikalliset luontokohteet

Maankäy  ösuositukset:
• Suositellaan säily  ämään rakentamiselta.
• Mahdollisia maankäytön muutoksia suunniteltaessa

kallio- ja luontoalueille, tulee tapauskohtaises   selvit-
tää alueiden arvot ja mahdolliset suojeluperusteet.

Alue, jolle ei tule osoi  aa rakentamista (lainsäädännön
piirissä olevat alueet)

• Muinaisjäännösalueet
• Vanhat rakentama  omat kyläton  t. Rakentama  omat

kyläton  t lasketaan kuuluvaksi muinaismuistolainsää-
dännön piiriin, minkä vuoksi niille ei saa osoi  aa uudis-
rakentamista ilman asiaankuuluvia tutkimuksia.

• Luonnonsuojelualueet
• Natura-alueet
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8.

(pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)

9.

10.

11.

ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi
suositeltava alue

toissijaises   täydennysrakenne  avaksi
suositeltava alue

maisemallises   arvokkain kokonaisuus
(uudis ja korjausrakentamisen laatuun
kiinnite  ävä erityistä huomiota)

alue, jolle ei suositella rakentamista
(maisemallises   tärkeät alueet)

alue, jolle ei tule osoi  aa rakentamista
(lain säädännön piirissä olevat alueet,
ks. maiseman arvot 2. 29)

alueelliset viheryhteydet

viherverkoston kohokohta

MAISEMALLISET
MAANKÄYTTÖ-
SUOSITUKSET
merkinnät
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Sorkan tunnelmaa.
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3.5 HAAPASAARI

3.5.1 Kylän historiaa

Haapasaaren kylä on peruste  u  e  äväs   1300- tai
1400-luvulla.  Kylä sijaitsi alun perin erillään mantereesta
vielä 1600-luvulle as   kunnes maankohoaminen supis
välin. Haapasaari kuului aikanaan Sorkan kylään, mu  a
erote   in 1600-luvun alussa kruunun hevossii  olalle,
josta teh  in myöhemmin säterikartano ja rustholli.

Haapasaaren säteriratsu  lalla toimite   in isojako
vuosina 1777–1796, jonka yhteydessä ratsu  la jae   in
kahteen osaan Haapasaaren ja Kolhan  loiksi. Isojaon
jälkeen Haapasaaren  la jäi vanhalle kyläton  lle, jossa
se sijaitsee tänä päivänäkin, kun taas Kolhan  la siirtyi
huoma  avas   idemmäksi lähelle Sorkan rajaa nykyiselle
Kolhantanhualle.

Aikakausi kruunuluonteisena loppui kun Haapasaa-
ri ja Kolha lunaste   in perinnöksi vuosina 1795 ja 1800.
Kolhan  la jae   in edelleen vuonna 1801 Kolhan ja Nur-
men  loiksi. Nurmi sijoi  ui puolestaan Haapasaaren  -
lan kaakkoispuolelle nykyisen Nurmen  en varrelle.

Senaa  nkartasta nähdään Haapasaaren harvojen
asuin  lojen sijainneen vielä 1900-luvun alussa
eri  äin hajallaan ympäri kylän alue  a. Rakennuskanta oli
lähes yhtä harvaa vielä 1950–1960-luvun vaihteessakin,
eikä varsinaisia asuinkeski  ymiä ole syntynyt nykypäivä-
änkään mennessä. 1900-luvun jälkipuoliskolla rannikolle
alkoi syntyä  heämpää loma-asutusta.

Haapasaaren rakennuskanta on pääosin uudempaa
1900-luvun jälkipuoliskon asuinrakentamista.
Siellä täällä sijaitsee joitakin harvoja vanhempia asuin-
 loja, joista parhaiten säilyneet ajoi  uvat jälleenraken-

nuskaudelle.
Tarkastelualueen kul  uurihistoriallises   merki  ävin

rakennuskokonaisuus ja samalla alueen kiinnekohta on
Haapasaaren vanha säterirustholli. Kokonaisuuteen kuu-
luu vanhan päärakennuksen lisäksi runsaas   maisemalli-
ses   merki  äviä vanhoja talousrakennuksia.

1600-luvulla vain murto-osa Haapasaaren nykyises-
tä peltoalasta on viljellyksessä. Pienet pelto  lkut sijaitsi-
vat hajallaan ympäri kylän alue  a Haapasaaren kartanon
lähiympäristössä, kartanon itäpuoleisessa laaksossa ja
ranta-alueilla. Laajempia aluieta, muun muassa karta-
non itäpuoleisessa pitkässä laaksossa oli laidunmaina.
1900-luvun alun viljelyalueet vastaavat jo lähestulkoon
nykypäivän  lanne  a. Rakennuskannan kasvu on hieman

OTE SENAATINKARTASTOSTA 1903 (Vakka-arkis  etokanta)

supistanut peltoalueita ja jotkin vanhoista pelloista on jä-
te  y kesannolle.

Haapasaaren läpi johtavan Haapasaaren  en linjaus
on säilynyt  suurelta  osin  viimeistään 1800-  luvulta.   Ai-
noastaan Haapasaaren vanhan rusthollin kohdalla  elin-
jauksessa on tehty 1900-luvun aikana muutos siten, e  ä

 e kiertää rusthollin pihapiirin pohjoispuolelta, kun  e
aikaisemmin kulki pihapiirin läpi. Myös Nurmenlahden
kiertävä Nurmen  e sekä säterikartanon luoteispuolella
sijaitseva Mustalahden  e ovat säilyneet osi  ain 1800-lu-
vun linjauksissaan. (Satakunnan museo 2012)
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Haapasaaren  e on pitkäl   säily  änyt vanhan linjauksensa. Tien varressa on avokallioalueita ja komeita mäntyjä.

Kartanon vanhaa rakennuskantaa (kaksi kuvaa).
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Haapasaaressa on paljon pitkiä kapeita peltoja, kuten tässä Koivukujan  en varessa.

3.5.2 Maaperä ja topogra  a

Haapasaaren maaperä koostuu kallio- ja moreeniselänteistä
ja niiden välisistä painanteista, jossa maaperä on moreenia
tai savea. Alavissa kohdissa on lisäksi muutamia liejualueita,
pääasiassa Haapasaarenlahden ja Nurmenlahden yhteydes-
sä. Haapasaaren topogra  a on vaihtelevaa tehden maise-
masta monipuolisen.

Haapasaarenlahden länsipuolella vuoro  elevat pie-
net, loivat kallio- ja moreeniselänteet moreeni- tai savi-
laaksojen kanssa. Alueella on runsaas   avokallioita. Karu
maaperä näkyy runsaana mänty ja katajakasvillisuutena.

Haapasaarenlahden itäpuolella maastonmuodot
ovat voimakkaampia ja maisemarakenne selkeämpi. Itä-
länsisuuntainen savilaakso sijoi  uu kahden laajan kallio-
moreeniselänteen välille.  Haapasaarenlahden rannalla
on näy  äviä silokallioita.

3.5.3 Kylän rakenne ja maise-
makuva

Haapasaaren kylärakenne on hajanainen. Rakentaminen
on sijoi  unut laajalle alueelle moreeniselänteiden reu-
noille ja teiden varsille. Rannoilla on runsaas   verra  ain
 ivistä loma-asutusta. Selitys kylärakenteeseen on löy-

de  ävissä Haapasaaren historiasta: kylä koostui isoja-
koon saakka vain yhdestä  lasta, säterikartanona toimi-
vasta Haapasaaren kartanosta, eikä  ivistä monen talon
kyläkeskusta ole koskaan ollut.

Maaston matalimmilla kohdilla on peltoja. Laajin
peltoalue on näy  ävä itä-länsisuuntainen kapea savilaak-
so Haapasaaren kartanon itäpuolella. Muuten peltoalu-
eet ovat pienialaisia. Niihin avautuu näkymiä alueen läpi
kulkevalta Sorkanmaan  eltä. Sorkanmaan  eltä erkanee
pistoteitä, jotka usein kulkevat viljelyalueiden laidoilla.

MAAPERÄ

korkeussuhteet

kallio

moreeni

sora

hiekka

karkea hieta

hieno hieta

hiesu

savi

rahkaturve

saraturve

lieju

vesi

merkinnät

Haapasaaren maasto on loivas   kumpuilevaa.
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(maaperä  edot: ©GTK, pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)



3. TARKASTELUKOHTEET44

Haapasaaren rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä. Siellä täällä on vanhempia pihapiirejä.

3.5.4 Toiminnallisuus: raken-
nuskanta, palvelut, virkistys

Haapasaaren rakennuskanta koostuu pääasiassa
pientaloista piharakennuksineen. Rannoilla on lähes yk-
sinomaan loma-asutusta, muualla on ympärivuo  sta
asutusta. Alueella on jonkin verran maatalousrakennuk-
sia.

Mustalahden pienvenesatama sijaitsee Otanmaan-
 en päässä. Kylässä on talkoovoimin ylläpide  y luistelu-

kaukalo, leikkipaikka ja laavu.

TOIMINNOT:
RAKENNUKSET JA
VIRKISTYS

virkistystoiminto

uimaranta

pienvenesatama

kuntopolku

pyöräilyrei

hiihtolatu

opetusrakennus

kokoontumisrakennus

myymälärakennus

majoitusrakennus

teollisuusrakennus

maatalousrakennus

asuinrakennus

vapaa-ajan asuinrakennus

sauna, liiteri, vaja tms.

merkinnät

Mustalahden pienvenesatama. Haapasaaren leikkipaikka.

Rantojen loma-asutus on vaihtelevan tyylistä. Metsäiset ton  t takaavat yhtenäisen rantaviivan.
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(ilmakuva: ©MML 2012, rakennus  edot, hevos  lat, ratsastusrei  t, virkistyskohteet: Rauman kaupunki) Rauman kaupungilta  saadut rakennus- ja huoneistorekisterin  edot saa  avat olla joiltakin osin päivi  ämä  ömiä.
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3.5.5 Maiseman arvot ja on-
gelmakohdat

Tässä työssä on pyri  y tunnistamaan tarkastelualueiden
maiseman vahvuuksia ja ongelmakoh  a, jo  a ne voidaan
huomioida kyläalue  a kehite  äessä. Alla on lista  u alu-
een vahvuuksia ja ongelmakoh  a:

Tärkeät ominaispiirteet ja vahvuudet
• Maisema on vaihteleva ja monipuolueinen. Haapasaa-

ren pienipiirteiselle maisemalle ominaista ovat pitkien,
kapeiden viljelylaaksojen ja metsäselänteiden vuorot-
telu sekä kapeat ja suljetut merenlahdet.

• Mutki  eleva Haapasaaren  e tarjoaa vaihtelevia näky-
miä. Kumpuilevaa, maastoa myötäilevää  etä reunus-
taa vuorotellen sulje  u metsä- ja avoin peltonäkymä.

• Alueen pitkä historia ja siitä kertovat piirteet: vanhat
peltoalueet ja  elinjaukset. Haapasaaren  en linjaus on
säilynyt lähes muu  uma  omana 1800-luvulta saakka.
Nurmen  en linjaus on säilynyt osi  ain muu  uma  o-
mana.

• Haapasaaren kartanon kaunis pihapiiri. Tila sijaitsee
näkyvällä paikalla  en taitekohdassa laidun- ja viljely-
maiden ympäröimänä.

• Meren läheisyys. Haapasaarta ympäröi lähes joka
suunnalta merenlahdet.

• Haapasaaren  en varressa kasvava kuivien paikkojen
kasvillisuus, kuten männyt, katajat ja ketokasvillisuus,
ovat alueelle tyypillistä.

Heikkoudet
• Haapasaaresta puu  uu  ivis kyläkeskusta, joka antai-

si alueelle tunniste  avuu  a ja joka olisi kehite  ävissä
alueen kohtauspaikaksi.

• Rakennuskanta on vaihtelevantyylistä ja -ikäistä, eikä
yhtenäistä kyläkuvaa täten synny.

• Merenläheisyys ei näy kylässä. Poten  aaliset näkymät
Haapasaaren  eltä viljelyalueiden ylitse Haapasaaren-
lahdelle ovat rantakasvillisuuden peitossa.

3.5.6 Maankäy  ösuositukset

Yleisiä maankäy  ösuosituksia ja muita kehit-
tämisehdotuksia kylälle

Uudisrakentaminen
• Pelloille rakentamista on välte  ävä.
• Laajoille kallioisille metsäselänteille ei suositella raken-

tamista.
• Uudisrakentamisen pääpaino kahdelle alueelle: Var   -

karinsun  n ja Haapasaaren kartanon väliselle alueelle,
peltojen pienilmastollises   suotuisille pohjoislaidoille,
sekä  iviiseen, Haapasaaren kartanon itäpuolella sijait-
sevaan Pitkärannan asumiskeski  ymään.

• Uudisrakentamista sijoite  aessa huomioitava  eltä
avautuvat näkymät pelloille. Uudisrakentamisella ei tu-
lisi tukkia näkymiä.

• Haapasaaren kartanon vaaliminen – kartanon väli  ö-
mään läheisyyteen, varsinkaan avoimille viljely- ja lai-
dunalueille, ei tule rakentaa.

• Yleispiirteiset ohjeet uudis- ja piharakentamiselle

Maisemanhoito ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen
• Näkymät on säilyte  ävä  eltä viljelyalueille.
• Näkymiä on ava  avissa  eltä merenlahdille mahdolli-

suuksien mukaan.
• Haapasaaren kartanoa ympäröivien laidunalueet on

säilyte  ävä ja pihapiirin avoimen luonteen vaalimista
jatke  ava. Maisemallises   erityisen tärkeää on pää-
rakennuksen näkyminen Haapasaarenlahdelle sekä
pihapiirin rakennusten näkyminen Sorkanmaan  eltä
molemmista suunnista lähestyessä.

• Pitkien näkymien avaaminen Sorkanmaan  elle raivaa-
malla Haapasaaren kartanon ja Pitkärannan välisen
laakson puustoa.

• ELY-keskus on laa  nut julkaisun Maa- ja metsätalous-
alueiden monimuotoisuus ja kosteikot. Rauma., jossa
esitellään suositeltavia toimenpiteitä luonnon moni-
muotoisuuden lisäämiseen ja suojavyöhykkeiden pe-
rustamiseen. Julkaisussa on esitelty suositeltavia toi-
menpiteitä myös Sorkan osalta.

Kevyt liikenne sekä virkistys- ja matkailupalvelut
• Ulkoilurei  stön ja virkistysmahdollisuuksien kehi  ämi-

nen: tutki  ava mahdollisuuksia kehi  ää virkistysrei  e-
jä ranta-alueilla ja mahdollisuu  a perustaa uimaranta
Haapasaarenlahdelle.

• Sorkanmaan  etä on kehite  ävä pyöräilijöiden näkö-
kulmasta esimerkiksi perustamalla muutama rauhalli-
nen taukopaikka hyvien näköalojen, kuten merenlah-
den äärellä tai viljelyalueen laidalle.

Rakennussuojelu sekä rakennusten ja pihojen kunnos-
taminen:
• Arvokkaimmat rakennuskohteet tulee tunnistaa ja suo-

jella.
• Ohjeet vanhojen rakennusten kunnostamiseksi: eristä-

minen, värit, julkisivulaudoituksen uusiminen yms.
• Ohjeet piha-alueiden kunnostamiseksi: sopiva kasvilli-

suus, materiaalit, pihan rajautuminen  ehen yms.

Muinaisjäännökset (Museovirasto)
1. Laarinkallio; ajoi  amaton kivirakenne

Maakunnallises   arvokkat perinnemaisemat
(Rauman kaupungin, Eriksson arkkitehdit / ELY-
keskus)
2. Omenapuumaa; rantanii  yä, nii  yä, hakamaata

Maakunnallises   arvokkat kallioalueet
3. Haapasaarenlah
4. Salmenranta

Paikalliset luontokohteet
Mistä lähteet?

Lista kohteista

kylän maisemakuvassa tärkeä peltoalue

lähimaisemassa tärkeä peltoalue

taustametsä

 laa rajaava metsän reuna

tärkeä pellon ja rakentamisen raja

maisemallise   tärkeät metsäsaarekkeet

kalliojyrkänne

tärkeä näkymä

maisemallinen kohokohta

maisemakuvalliset arvot

kulttuuriympäristön arvot

1900- luvun alun aikaiset edelleen viljelyksessä säilyneet pellot
(Satakunnan museo 2012 / WSP Finland)

isojaon aikaiset edelleen viljelyksessä säilyneet pellot
(Satakunnan museo 2012)

historialliset, säilyneet  elinjaukset
(Satakunnan museo 2012)

historiallinen kyläton
(Satakunnan museo 2012)

muinaisjäännösalue
(Museovirasto)

muinaisjäännös
(Museovirasto)

MAISEMAN ARVOT
merkinnät

valtakunnallises   arvokaat kallioalueet
(OIVA)

maakunnallises   arvokkaat kallioalueet
(OIVA)

luontoarvot

maakunnallises arvokkaat perinnemaisemat

yksityiset luonnonsuojelualueet

val  olliset luonnonsuojelualueet

Natura-alueet

Muu luontokohde

(Rauman kaupungin, Eriksson arkkitehdit / ELY-keskus)

liito-orava
(Rauman kaupunki)

putkilokasvit
(Rauman kaupunki)

sammalet, jäkälät, sienet
(Rauman kaupunki)

(OIVA)

(OIVA)

(OIVA)

(Rauman kaupunki)

viherverkoston ydinalueet

koko kaupungin kannalta tärkeät viheryhteydet

viherverkoston ydinalueet

virkistykselliset arvot

Haapasaaren kartanolla on edelleen hevosia.
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(ilmakuva: ©MML 2012, rakennus  edot, hevos  lat, ratsastusrei  t, virkistyskohteet: Rauman kaupunki)
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Maankäy  ösuositukset osa-aluei  ain

Ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet

Osa-alue 1.

Nyky  lan kuvaus
• Mustalahden  en ja Koivukujan  en tuntumassa sijait-

seva alue.
• Pääosin kallioista selännealue  a, jossa kasvaa mänty-

valtaista metsää.
• Rajautuu etelässä kapeaan peltoalueeseen.
• Metsän siimeksessä on joitakin omako  taloja, varsin-

kin selänteen eteläreunalla, joista avautuu näkymiä
pellolle.

• Etelärinne on ilmansuuntansa ja peltonäkymiensä puo-
lesta houku  eleva rakennuspaikka.

Maankäy  ösuositukset
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Rakentaminen on sijoite  ava nauhamaises   peltojen

ja teiden varsille.
• Koivukujan  en varressa kasvava koivukujanne on säi-

lyte  ävä.
• Rakentaminen sovite  ava niin, e  ä kalliot säilyvät. Eri-

tyisen näy  ävä on Haapasaaren  ehen rajautuva kallio-
alue.

Osa-alue 2

Nyky  lan kuvaus
• Otanmaan  en, Sokertopan  en ja niiden varressa olevi-

en kapeiden peltoalueiden tuntumassa sijaitseva alue.
• Havupuuvaltaista sekametsää.
• Jonkun verran omako  taloasumista Haapasaaren  en

varressa sekä Otanmaan  estä erkaantuvan Paju  en
varressa. Pajun  en rakennuskeski  ymä on  heähkö,
yhtenäinen ja pääasiassa jälleenrakentamiskaudelta
peräisin oleva.

Maankäy  ösuositukset
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Otanmaan  en pohjoispuolella on sääste  ävä kallioista

lakialue  a.

Osa-alue 3

Nyky  lan kuvaus
• Sokeritopan  en, Telkkä  en, Hannalan  en ja Var   ka-

rin  en tuntumassa sijaitseva metsäinen alue.
• Rajautuu etelässä merenrantaan ja Ver   karinsun   in.
• Omako  taloasutusta on teiden varsilla, rannassa pää-

osin loma-asutusta. Rakentaminen on tyyliltään ja iäl-
tään vaihtelevaa.

• - Hannalan  en ja Telkkä  en tuntumassa on pienen
peltoalueen laitaan rakentunut viehä  ävä kylämäinen
rakennuskeski  ymä. Osa rakennuksista näkyy Senaa-
 nkartassa jo vuodelta 1904.

Maankäy  ösuositukset
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Hannalan  en ja Telkkälän  en rakennuskeski  ymään

rakenne  avat uudet rakennukset on sovite  ava tyylil-
tään ja mi  akaavaltaan vanhaan rakennuskantaan. Pi-
hojen tulee olla luonteeltaan avoimia tai puoliavoimia.

Osa-alue 4

Nyky  lan kuvaus
• Pitkäranta on Haapasaaren  en varressa sijaitseva  heä

rakennuskeski  ymä.
• Suurin osa rakennuksista sijaitsee ryhmänä Haapasaa-

ren  en pohjoispuolella.
• Haapasaaren  en eteläpuoleisilla metsäsaarekkeilla si-

jaitsee muutama  la.
• Rakentaminen vaihtelevan ikäistä, suuri osa on peräisin

jälleenrakentamiskaudelta. Alueella on ollut rakenta-
mista jo Senaa  nkartaston laa  misen aikaan 1900-lu-
vun alussa.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Uudisrakentamisen painopiste tulisi olla Haapasaaren-

 en pohjoispuolella.
• Uudisrakentamisen tulee tyyliltään sopeutua nykyi-

seen rakentamiseen. Mahdollinen uudisrakentaminen
metsäsaarekkeilla tulee sitoa ympäristöönsä puustolla.

Toissijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet

Osa-alue 5.

Nyky  lan kuvaus
• Majaslahden  en varren alue Haapasaarenlahden ete-

lärannalla. Sijaitsee osi  ain kapeilla niemekkeillä, joita
vesi rajaa kahdelta puolelta, ja joiden välisestä hyvin
kapeasta salmesta virtaa ve  ä Haapasaarenlahteen.

• Rannassa sympaa   sen pienimi  akaavaista rakenta-
mista, joka on osi  ain ympärivuo  sta asutusta ja osit-
tain loma-asutusta. Majaslahden  en päässä on vanha
maa  la, jonka takana kohoaa maakunnallises   arvok-
kaaksi määritelty kallioalue.

Maankäy  ösuositukset
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Rakentaminen tulee sijoi  aa pääosin Majaslahden  en

pohjoispuolelle.
• Salmen läheisyydessä mahdollinen täydennysrakenta-

minen tulee olla pienmi  akaavaista, jo  a istuisi pieni-
piirteiseen maisemaan.

Osa-alue 6.

Nyky  lan kuvaus
• Nurmen  en varressa on vaihtelevan ikäisten rakennus-

ten muodostama harva rakennuskeski  ymä.
• Puutarhamaiset,  elle avautuvat pihat.
• Alue rajautuu sekä pohjoisessa e  ä etelässä pelto-

alueisiin.  Rakennukset ovat keski  yneet alueen mo-
lempiin päihin peltojen reunoille. Rakennuksista avau-
tuu useimmiten kauniit näkymät pelloille.

Maankäy  ösuositukset
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Alue  a voidaan täydennys rakentaa peltojen laidoille

sekä Nurmen  en varteen.
• Pihojen käsi  elyssä on pyri  ävä avoimeen, puutarha-

maiseen luonteeseen.

Osa-alue 7.
Nyky  lan kuvaus
• Otanmaan ranta-alueet ovat pääosin jyrkät ja monin

paikoin kallioiset.
• Rannoilla on nauhamaises   lomarakentamista, joka on

paikoin hyvinkin  ivistä. Rakentaminen on melko pieni-
mi  akaavaista ja tyyliltään hyvin vaihtelevaa.

• Rakentaminen on sijoi  unut metsän siimekseen. Kiin-
teistöjä ero  avat metsävyöhykkeet.

Maankäy  ösuositukset:
• Jo rakenne  uja ranta-alueita voidaan täydennys raken-

taa loma-asutuksella. Yhtenäisille rakentama  omille
ranta-alueille ei tulisi osoi  aa uu  a rakentamista.

• Rakentamisen tulisi olla pienimi  akaavaista, jo  a se
voidaan sovi  aa voimakkaisiin maastonmuotoisiin.

• Rantarakenteet, kuten laiturit tulee sopeu  aa maas-
toon.

• Pihapiirien tulee olla puustoista, jo  a rakennukset ja
ranta- ja piharakenteen sulautuvat metsäiseen tausta-
maisemaan.

Osa-alue 8.
Nyky  lan kuvaus:
• Nurmenlahden luoteisranta.
• Alueella on harvaa, vaihtelevan tyylistä ja ikäistä ra-

kentamista. Osa rakentamisesta on ympärivuo  sta,
osa loma-asutusta. Rannassa sijaitsi kaksi torppaa jo
1900luvun alussa.

• Ranta on alava ja ruovikkoinen.

Maankäy  ösuositukset
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
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Maisemallises   arvokkain kokonaisuus -> uudis- ja kor-
jausrakentamisen laatuun kiinnite  ävä erityistä huomiota

Nyky  lan kuvaus:
• Haapasaaren kartano ja sen ympäristö muodostaa ky-

län kul  uurihistoriallises   merki  ävimmän kokonai-
suuden.

• Säilyneen rakennuskannan lisäksi arvokasta on:
• Kartanon pihapiiriä ympäröivät laidun- ja viljelyalueet,

joiden keskipisteenä pihapiiri on.
• Kartanon luoteispuolella on Haapasaaren  ehen rajau-

tuva pieni laidunalue avokallioineen, hedelmäpuineen
ja aitoineen.

• Kartanonäkymät yli Haapasaarenlahden.
• Kartanon hevosiin lii  yvä elinkeinotoiminta muodos-

taa jatkumon kartanon historiaan.
• Pihapiirin läpi kulkeva vanha  elinjaus.

Maankäy  ösuositukset:
• Alue  a tulee kehi  ää kul  uurihistoriallisten ja maise-

mallisten arvojen sallimissa rajoissa.
• Alue tulee säily  ää pääasiassa täydennysrakentamisen

ulkopuolella.
• Korjausrakentaminen pitää tapahtua vanhan rakennus-

kannan ehdoilla.
• Uudis- ja korjausrakentamisen sijoi  umiseen, mitoi-

tukseen ja tyyliin on kiinnite  ävä erityistä huomiota.
• Uu  a rakentamista ei tule sijoi  aa viljely- tai laidun-

alueille. Huomiota tulee kiinni  ää näkymiin pihapiirille
Haapasaaren  en molemmista suunnista sekä Haapa-
saarenlahdelta.

Alueet, joille ei suositella rakentamista

• Alueen maisemakuvan kannalta tärkeät peltoalueet
ja metsäselänteet

• Maakunnallises   arvokkaat kallioalueet
• Paikalliset luontokohteet
• Rakentama  omat ranta-alueet.

Maankäy  ösuositukset:
• Suositellaan säily  ämään rakentamiselta.
• Mahdollisia maankäytön muutoksia suunniteltaessa

kallio- ja luontoalueille, tulee tapauskohtaises   selvit-
tää alueiden arvot ja mahdolliset suojeluperusteet.

Alueet, joille ei tule osoi  aa rakentamista (lain säädännön
piirissä olevat alueet)

• Muinaisjäännösalueet

Haapasaarenlahden rannat ovat osi  ain kallioiset. Vastarannalla kohoaa maakunnallises   arvokas kallioalue.
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ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi
suositeltava alue

toissijaises   täydennysrakenne  avaksi
suositeltava alue

maisemallises   arvokkain kokonaisuus
(uudis ja korjausrakentamisen laatuun
kiinnite  ävä erityistä huomiota)

alue, jolle ei suositella rakentamista
(maisemallises   tärkeät alueet)

alue, jolle ei tule osoi  aa rakentamista
(lain säädännön piirissä olevat alueet,
ks. maiseman arvot 2. 29)

alueelliset viheryhteydet

viherverkoston kohokohta

MAISEMALLISET
MAANKÄYTTÖ-
SUOSITUKSET
merkinnät

Metsäsaarekkeet rytmi  ävät Nurmen  en viljelyalueita. Näkymä Pitkärannalta.

Haapasaarenkartanoa ympäröivät laidun- ja viljelyalueet ovat maisemakuvan kannalta eri  äin tärkeät. Näkymä Haapasaaren  eltä koh   kartanoa.
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1.

2.

7.

8.

6.

3.

(pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)

7.
7.

7.

7.

7.

5.

4.
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3.6 TIILIVUORI

3.6.1 Alueen historiaa
Tiilivuoren alue Kaarojärven itäpuolella oli osa Sorkan ky-
lään. Sorkan kylän alueella vuosina 1783-1788 suoritetun
isojaon aikana Tiilivuoren alue oli vielä asu  amaton. Ny-
kyiset pellot nouda  avat melko tarkas   isojaon aikaisia
nii  yjä, lukuun o  ama  a Hiuknummenojan länsiosaa,
joka jo silloin oli viljeltynä. Alueen  estö oli jo pitkäl
olemassa 1700-luvun loppupuolella. Etelä-pohjoissuun-
nassa kulki  e, jonka linjausta nouda  aa tänä päivänä
osi  ain Taka-alhon  e, osi  ain Tervahovin  e ja osi  ain
Latumajan rei  n ulkoilurei   . Alueen pohjoispuolella kul-
keva Sorkanmaan  e oli myös olemassa.  Vt 8:an rinnalla
kulkeva Tiilivuoren  e on osa historiallista Pohjanlahden
ranta  etä (Satakunnan museo 2012). Myöhäiskeskiajalta
as   länsirannikkoa pitkin kulkenut Pohjanlahden ranta  e
toimi kulkurei   nä ja pos  enä, jatkuen Pohjanlahden
ympäri Ruotsin eteläosiin saakka (Lähteenmäki, Häyry-
nen).

1900-luvulle tultaessa Tiilivuoren alueelle oli syn-
tynyt  loja, joista osa oli torppia tai mäkitupia. En  set
niityt oli tähän menneessä pääosin ote  u viljelykseen.
Kaikki alueen tärkeät  elinjaukset olivat myös jo tällöin
olemassa.

Vielä 1960-luvulla alue on selväs   tätä päivää har-
vemmin asu  ua, lukuun o  ama  a Tiilivuoren  etä, jon-
ka varrelle oli jo syntynyt jonkun verran pientaloasutus-
ta. Tällöin Vt 8 oli jo olemassa. Rakentaminen lisääntyi
vähitellen vuosikymmenien aikana, muodostaen tämän
päivän maaseutumaisen pientalokeski  ymän.

Taka-alhon  en varren vanhaa rakennuskantaa.

3.6.2 Maaperä ja topogra  a

Tiilivuoren maaperä ja topogra  a on pienipiirteistä.
Alue koostuu moreeni- ja kallioaselänteistä ja niiden vä-
liin laji  uneista hienommista maa-aineksista, pääasiassa
savesta, mu  a myös hiekasta ja liejusta. Tarkennusalu-
een eteläosassa on myös maaston matalissa kohdissa
moreenia. Alueen pohjoispuolella kulkee pitkä itä-länsi-
suuntainen Hiuknummenojan jokilaakso.

Alue rajautuu lännessä Kaarojärveen.

OTE SENAATINKARTASTOSTA 1903 (Vakka-arkis  etokanta)
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(maaperä  edot: ©GTK, pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)

MAAPERÄ

korkeussuhteet

kallio

moreeni

sora

hiekka

karkea hieta

hieno hieta

hiesu

savi

rahkaturve

saraturve

lieju

vesi

merkinnät
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3.6.3 Alueen rakenne ja mai-
semakuva
Tiilivuoressa rakentaminen on nauhamaista ja sijoi  uu
moreeniselänteitä pitkin kulkevien teiden varsille. Raken-
taminen on vaihtelevan ikäistä ja tyylistä. Teiltä avautuu
näkymiä pelloille ja usein rakennukset sijaitsevat pelto-
jen laidoilla. Tiilivuoren rakentaminen ajoi  uu pääsoin
1900-luvun jälkipuoliskolle, eikä alueella ole kyläkeskus-
taa. Pääasiassa rakentaminen on harvahkoa ja maaseu-
tumaista, mu  a Tiilivuoren  ellä rakentaminen  ivistyy
lähes kaupunkitaajamaksi.

Maaston alavimmat kohdat ovat pääasiassa peltoi-
na. Viljelyalueet ovat pienialaisia ja niitä pirstovat pienet
metsäsaarekkeet. Pitkiä näkymiä viljelylaaksoja pitkin ei
näin ollen pääse syntymään. Poikkeuksen muodostaa
alueen pohjoispuolella sijaitsevaa Hiuknummenojan-
laaksoa.

3.6.4 Toiminnallisuus: raken-
nuskanta, palvelut, virkistys

Alueen rakennuskanta koostuu pääasiassa pientalois-
ta piharakennuksineen sekä Kaaronjärven rannalla sijaitse-
vasta loma-asutuksesta. Rakennus- ja huoneistorekisterin
mukaan Tiilivuoressa on muutamia teollisuusrakennuksia.

Virkistystä palvelevia rakennuksia ja alueita on kyläs-
sä jonkin verran. Alueen halki kulkee Latumajan rei   , joka
pää  yy Latumajalle. Latumajassa toimii Rauman Ladun
ylläpitämä talvikahvila ja Latumajan pihassa on grillikota.
Kaarojärven itärannalla on kaksi uimapaikkaa. Toinen on
vas  kään talkoovoimin kunnoste  u, ja siinä on laavu ja
pukukoppi. Se toimii myös Latumajan rei  n taukopaikka-
na.

Tiilivuoren maisema on mosaiikkimaista peltojen ja metsäalueiden vuoro  elua. Tiilivuoressa rakentaminen sijoi  uu usein peltojen reunoille.

Latumajanrei  n opastusta Kaarojärven laavulla. Kaarojärven rannassa on peini hiekkaranta ja laavu.
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(ilmakuva: ©MML 2012, rakennus  edot, hevos  lat, ratsastusrei  t, virkistyskohteet: Rauman kaupunki) Rauman kaupungilta  saadut rakennus- ja huoneistorekisterin  edot saa  avat olla joiltakin osin päivi  ämä  ömiä.

TOIMINNOT:
RAKENNUKSET JA
VIRKISTYS

virkistystoiminto

uimaranta

pienvenesatama

kuntopolku

pyöräilyrei

hiihtolatu

opetusrakennus

kokoontumisrakennus

myymälärakennus

majoitusrakennus

teollisuusrakennus

maatalousrakennus

asuinrakennus

vapaa-ajan asuinrakennus

sauna, liiteri, vaja tms.

merkinnät
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3.6.6 Maankäy  ösuositukset

Yleisiä maankäy  ösuosituksia ja muita kehit-
tämisehdotuksia kylälle

3.6.5 Maiseman vahvuudet ja
ongelmakohdat
Tässä työssä on pyri  y tunnistamaan tarkastelualueiden
maiseman vahvuuksia ja ongelmakoh  a, jo  a ne voidaan
huomioida tarkastelualue  a kehite  äessä. Alla on listat-
tu alueen vahvuuksia ja ongelmakoh  a:

Tärkeät ominaispiirteet ja vahvuudet
• Alueella on pitkä historia ja siitä kertovat piirteet: van-

hat peltoalueet ja  elinjaukset. Mutki  elevat hiekka-
 et luovat maaseutumaista tunnelmaa.

• Maisemakuva on varsin vaihteleva. Maiseman moni-
muotoisuus on alueen ominaispiirre ja vahvuus: pienet
rakennusryhmät ja pihapiirit vuoro  elevat pienten pel-
tojen ja metsäalueiden kanssa.

• Vaikka peltoalueet ovat pieniä, ovat ne hyvin säilyneet
viljelyksessä.

• Rakentaminen on sovite  u hyvin maisemaan.  Huoli-
ma  a rakennuskannan nuoresta iästä rakentaminen
on sijoite  u kauniis   maastoon ja pihapiirit ovat veh-
reitä ja yhdistyvät hienos   ympäristöönsä.

• Hyvät ulkoilu- ja virkistysmahdollistukset: Kaaronjärvi
uimarantoineen ja Latumajan ulkoilurei   .

Ongelmakohdat
• Alueelta puu  uu  ivis kyläkeskusta, joka antaisi alueel-

le tunniste  avuu  a ja joka olisi kehite  ävissä alueen
kohtauspaikaksi.

• Maiseman pienpiirteisyydestä ja rakentamisen hajanai-
suudesta johtuen alue  a on vaikeas   hahmote  avissa.

• Alueen itäpuolella kulkeva VT 8 aiheu  aa meluhai  aa.

Kevyt liikenne sekä virkistys- ja matkailupalvelu
• Latumajan rei  n edellytykset kesäkäy  öön parannet-

tava: rei  n alustan ja opastuksen parantaminen.
• Tutki  ava mahdollisuudet virkistysrei  lle Tiilivuoren ja

Kaaron välillä. Rei    palvelisi erityises   koululaisia.

Rakennussuojelu sekä rakennusten ja pihojen kunnos-
taminen
• Arvokkaimpien rakennuskohteiden tunnistaminen ja

suojelu.
• Ohjeet vanhojen rakennusten kunnostamiseksi.
• Ohjeet piha-alueiden kunnostamiseksi.

Uudisrakentaminen
• Pelloille rakentamista on välte  ävä.
• Uudisrakentaminen tulee suunnitella olemassa olevan

rakentamisen yhteyteen. Aluerakenteen hajau  amista
on välte  ävä en  sestään.

• Uudisrakentamista sijoite  aessa on huomioitava  eltä
avautuvat näkymät pelloille. Tiilivuorelle on tyypillistä
rakennusryhmien, peltojen ja metsäalueiden vuoro  e-
lu. Näkymiä  eltä pelloille ei saa tukkia rakentamisella.

• Uudisrakentamisen sijoi  elussa on huomioitava virkis-
tyksen ja luonnon viheryhteystarpeet koko kaupungin
mi  akaavassa. Kaarojärvellä ja sitä ympäröivillä met-
säalueilla on tärkeä asema Rauman viherverkostossa
(Rauman kaupunki, WSP Finland 2013).

• Kaarojärven rannalle ei suositella lisärakentamista.
Kaarojärvellä on suuri virkistysarvo: Rauman keskus-
tasta vesistöjen saavute  avuus on yleises   o  aen
hankalaa, mu  a Kaarojärvi sijaitsee lähellä keskustaa
tärkeän virkistysrei  n varrella.

• Ohjeet uudis- ja piharakentamiselle.

Tiilivuoressa rakentaminen sijoi  uu usein peltojen reunoille. Kuva Kolhan  eltä.

Lista kohteista

Muinaisjäännökset (Museovirasto)
1. Valkiavaha; historiallinen rajamerkki
2. Impivaara; varhaismetallikau  nen kivirakenne
3. Uola; pronssikau  nen hautapaikka
4. Uola 2.; pronssikau  nen hautapaikka

Maakunnallises   arvokkat perinnemaisemat
(Rauman kaupungin, Eriksson arkkitehdit / ELY-keskus)
5. Rauman Ladun majan kalliokedot; kallioketo,
hakamaa, nii  y

Natura-alueet
6. Rauman diabaasialue (Mäentaustan alue)

Luonnonsuojelualueet (val  olliset ja yksityiset)
7. Mäentaustan lehto lehto
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(ilmakuva: ©MML 2012, rakennus  edot, hevos  lat, ratsastusrei  t, virkistyskohteet: Rauman kaupunki)

1

2

4

3

5

6

7
6

kylän maisemakuvassa tärkeä peltoalue

lähimaisemassa tärkeä peltoalue

taustametsä

 laa rajaava metsän reuna

tärkeä pellon ja rakentamisen raja

maisemallise   tärkeät metsäsaarekkeet

kalliojyrkänne

tärkeä näkymä

maisemallinen kohokohta

maisemakuvalliset arvot

kulttuuriympäristön arvot

1900- luvun alun aikaiset edelleen viljelyksessä säilyneet pellot
(Satakunnan museo 2012 / WSP Finland)

isojaon aikaiset edelleen viljelyksessä säilyneet pellot
(Satakunnan museo 2012)

historialliset, säilyneet  elinjaukset
(Satakunnan museo 2012)

historiallinen kyläton
(Satakunnan museo 2012)

muinaisjäännösalue
(Museovirasto)

muinaisjäännös
(Museovirasto)

MAISEMAN ARVOT
merkinnät

valtakunnallises   arvokaat kallioalueet
(OIVA)

maakunnallises   arvokkaat kallioalueet
(OIVA)

luontoarvot

maakunnallises arvokkaat perinnemaisemat

yksityiset luonnonsuojelualueet

val  olliset luonnonsuojelualueet

Natura-alueet

Muu luontokohde

(Rauman kaupungin, Eriksson arkkitehdit / ELY-keskus)

liito-orava
(Rauman kaupunki)

putkilokasvit
(Rauman kaupunki)

sammalet, jäkälät, sienet
(Rauman kaupunki)

(OIVA)

(OIVA)

(OIVA)

(Rauman kaupunki)

viherverkoston ydinalueet

koko kaupungin kannalta tärkeät viheryhteydet

viherverkoston ydinalueet

virkistykselliset arvot
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Maankäy  ösuositukset osa-aluei  ain

Ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet

Osa-alue 1.
Nyky  lan kuvaus
• Kolhan  en tuntumassa, mutki  elevia peltoja ympä-

röivillä metsäalueilla sijaitsee muutama pihapiiri toi-
sistaan erillään. Rakennukset ovat tyyliltään ja iältään
vaihtelevia.

• Alueen pihapiireistä noin puolet sijaitsee peltojen reu-
noilla, niin e  ä luonteeltaan avoimesta pihapiiristä
avautuu näkymät viljelymaisemaan. Loput pihapiireis-
tä ovat metsän ympäröimiä.

• Kolhan  e kulkee viehä  ävän vanhan pihapiirin läpi, jo-
hon kuuluu useita ulkorakennuksia.

• Alueella on kuusivaltaista metsää.

Maankäy  ösuositukset
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Erityisen hyviä rakennuspaikkoja ovat eteläisille pelto-

alueille suuntautuvat moreenialueet.

Osa-alue 2.
Nyky  lan kuvaus
• Kolhan  en ja Vahelan  en risteyksen tuntumassa sijait-

seva rakennuskeski  ymä.
• Pihapiirit ovat sijoi  uneet rykelmänä Kolhan  en, Koi-

vuhovin  en ja Tervahovin  en läheisyyteen tai varteen.
• Suurin osa pihapiireistä sijaitsee peltoalueiden reunoil-

la, niin e  ä niiltä avautuu näkymiä pelloille.
• Etelästä saavu  aessa pihapiirit muodostavat viehä  ä-

vän monimuotoisen rakennusrintaman pellon laidalle.
• Eri-ikäisiä ja tyylisiä rakennuksia.

Maankäy  ösuositukset
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Luontevia täydennysrakentamispaikkoja löytyy varsin-

kin Kolhan  en ja Tervaholvin  en varrelta.
• Alueen pohjoispuolella kulkee Latumajan rei   . Uudis-

rakentamista ei tule ulo  aa lähelle rei   ä, vaan rei  n
lähiympäristö tulee säilyä metsäisenä.

Osa-alue 3.
Nyky  lan kuvaus
• Taka-alhon  en varteen on sijoi  unut harvahko raken-

nuskeski  ymä.
• Pihapiirit sijaitsevat pääosin toisista erillään, sekamet-

sän ympäröimänä.
• Taka-alhon  en ilme on metsäinen.
• Alueen sisällä muutamia pienialaisia pelto  lkkuja, jois-

ta ainakin Taka-alhon  en pohjoispuoleiset ovat ko  tar-
veviljelyksessä ja hahmo  uvat osaksi pihapiirejä.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Alue  a voidaan täydennys rakentaa Taka-alhon  en

varteen.
• Pienet pelto  lkut voidaan o  aa osaksi pihapiirejä.

Osa-alue 4.
Nyky  lan kuvaus:
• Pienten peltojen ympäröimä metsäsaareke, jonka

kaakkoisreunalla sijaitsee kaksi pihapiiriä. Metsäsaa-
rekkeen läpi kulkee Taka-alhon  e.

• Toinen pihapiireistä vanha maa  la, jonka rakennuskan-
ta viehä  ävä ja jonka pihapiiri avautuu viljelysmaise-
maan.

Maankäy  ösuositukset:
Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Alueelta on löyde  ävissä muutama rakennuspaikka.

Maisemallises   erityisen houku  eleva on  en etelä-
puoleinen alue, joka rajautuu etelässä peltoalueeseen.

• Alueen pohjoispuolelta kulkee Latumajan rei   . Uudis-
rakentamista ei tule ulo  aa rei  n lähelle, vaan rei  n
lähiympäristö tulee säily  ää metsäisenä.

Osa-alue 5.
Nyky  lan kuvaus:
• Taka-alhon  en eteläpäässä sijaitsee nauhamainen,

 en varteen kehi  ynyt rakennuskeski  ymä.
• Rakennuskanta on pääasiassa nuorta: viime vuosikym-

menille ajoi  uvaa.
• Rakentaminen on keski  ynyt  en eteläpäätyyn.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Alueelta on löyde  ävissä muutama rakennuspaikka

Taka-alhon  en varrelta.

Toissijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet

Osa-alue 6.
Nyky  lan kuvaus:
• Nauhamaises   Tiilivuoren  en varteen on kehi  ynyt,

paikoin  ivistä omako  talorakentamista.
• Rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä.
• Tiilivuoren  enpohjoispuolen laajahko rakentamaton

metsäselänne, jonka yli Latumajan rei    kulkee. Ra-
kentamista on pääasiassa Tiilivuoren  en eteläpuolella
Tiilivuoren  en pohjoispuoli pääasiassa rakentamaton.

• Alueen kaakkoispuolelle sijoi  uva Vt8 aiheu  aa jonkin
verran meluhai  aa.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa, mu  a VT 8:an aiheu  aman meluhaitan ta-
kia alue ei ole ensisijaista täydennysrakentamisalue  a.

• Tien pohjoispuolelle voidaan  en varteen nauhamai-
ses   osoi  aa omako  taloja. On kuitenkin huolehdit-
tava viheryhteyksistä Tiilivuoren  en länsipuolen virkis-
tysarvoja omaavalle metsäselänteelle.

• Tiiviillä esikaupunkimaisella alueella on kiinnite  ävä
huomiota täydennysrakentamisen laatuun, pihojen
luonteeseen sekä pihojen rajautumiseen  ehen. Näin
vältetään epäyhtenäistä levotonta ilme  ä.

• VT 8:an läheisyydessä on säilyte  ävä metsäinen reuna-
vyöhyke näköesteenä ja melusuojana.

Alueet, joille ei suositella rakentamista

• Maisemakuvan kannalta tärkeät  peltoalueet ja met-
säselänteet.

• Virkistyskäytön kannalta arvokkaat, Kaaronjärven ran-
ta-alueet.

• Virkistyskäytön kannalta arvokas, Latumajan rei    ja en
ympäristö.

• Maakunnallises   arvokkaat kallioalueet.
• Maakunnallises   ja valtakunnallises   arvokkaat perin-

nemaisemat.
• Paikalliset luontokohteet

Maankäy  ösuositukset:
• Suositellaan säily  ämään rakentamiselta.
• Mahdollisia maankäytön muutoksia suunniteltaessa

kallio- ja luontoalueille, tulee tapauskohtaises   selvit-
tää  alueiden arvot ja mahdolliset suojeluperusteet.

Alueet, joille ei tule osoi  aa rakentamista (lain säädännön
piirissä olevat alueet)

• Muinaisjäännösalueet
• Luonnonsuojelualueet
• Natura-alueet
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6.

3.

4.

2. 5.

(pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)

ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi
suositeltava alue

toissijaises   täydennysrakenne  avaksi
suositeltava alue

maisemallises   arvokkain kokonaisuus
(uudis ja korjausrakentamisen laatuun
kiinnite  ävä erityistä huomiota)

alue, jolle ei suositella rakentamista
(maisemallises   tärkeät alueet)

alue, jolle ei tule osoi  aa rakentamista
(lain säädännön piirissä olevat alueet,
ks. maiseman arvot 2. 29)

alueelliset viheryhteydet

viherverkoston kohokohta

MAISEMALLISET
MAANKÄYTTÖ-
SUOSITUKSET
merkinnät

1.
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3.7 KAARO

3.7.1 Alueen historiaa

Kaaron alue on kuulunut Sorkan kylään. Alue oli pitkään
asu  amatonta.  Vuoden 1783 isojakokartassa alue on
vielä pääasiassa metsää ja pienemmissä määrin laidun-
alue  a.  Alueen halki kulki pohjois-eteläsuunnassa  e,
joka välillä haarautui kah  a, ja jonka itäpuoleinen osa
suurin piirtein nouda    Sorkanmaan  en nykyistä linja-
usta. Län  nen  elinjaus oli olemassa vielä 1980_luvulla,
mu  a on si  emmin hävinnyt. Näiden teiden varrella si-
jaitsi isojaon aikaan laidunalueita. Kaarojärven länsiran-
nalla sijaitsi joitain laidunalueita. Nurmenlahden ja Myl-
lysalmen ympäristö oli laidunmaana.
Senaa  nkartassa vuodelta 1903 alueella on jo harvaa
asutusta. Tällöin Sorkan maan  en varrella ja Kaarojärven
rannalla oli useita  loja, lähes yksinomaan torppia tai
mäkitupia. Isojaon aikaiset niityt olivat 1900-luvun alussa
pääsääntöises   jo ote  u viljelykseen ja peltoalaa myös
jonkun verran laajenne  u.

1960-luvun alussa Kaaroon oli jo syntynyt melko
 ivis ja laaja pientaloalue. Peltoala vastasi vielä silloin

1900-luvun alun  lanne  a. Asuinalue sijaitsi silloin Rau-
man maalaiskunnan alueella, irrallaan Rauman keskus-
tan kaupunkirakenteesta. Seuraavina vuosikymmeninä
pellot metsi  yivät ja pientalojen määrä kasvoi hiljalleen,
muodostaen tämän päivän iältään ja tyyliltään moninai-
sen asuinalueen.

Ensimmäiset Kaarojärven loma-asunnoista oli ole-
massa jo 1960-luvulla ja rantarakentaminen lisääntyi hi-
taas   vuosikymmenien aikana.

3.7.2 Maaperä ja topogra  a

Kaaro sijaitsee kallio-moreeniselänteen päällä, se-
länteen matalammalla keskiosalla, lähes tasaisella maal-
la. Asuinalueen maaperässä vuoro  elevat moreeni ja
moreenista nousevat kallioalueet. Asuinalueen reunoil-
la selänne kohoaa ja maaperä on kalliota. Muutamissa
selänteen pienialaisissa rakentama  omissa painanteissa
on saraturve  a tai karkeaa hietaa. Alueen kaakkoisosas-
sa on laajempi rakentamaton alue, jonka maaperä on
karkeaa hietaa.

Alueen itäpuolella sijaitsee Kaarojärvi.

OTE SENAATINKARTASTOSTA 1903 (Vakka-arkis  etokanta)
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(maaperä  edot: ©GTK, pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)

MAAPERÄ

korkeussuhteet

kallio

moreeni

sora

hiekka

karkea hieta

hieno hieta

hiesu

savi

rahkaturve

saraturve

lieju

vesi

merkinnät
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3.7.3 Alueen rakenne ja mai-
semakuva

Kaaron pientaloalue levi  äytyy laajalle alueelle. Ra-
kennukset sijaitsevat alueen pää  en, Sorkanmaan  en,
sekä siitä erkanevien pistoteihin tukeutuvan katuverkos-
ton varressa. Alueen yleisilme on metsäinen: alueella
on paljon puustoa eikä siellä ole juurikaan säilynyt pel-
toalueita. Alue  a ympäröi idässä, lännessä ja pohjoises-
sa metsävyöhykkeet. Alueen korkeuserot ovat pienet ja
maastonnousut loivat.

Alueen rakennuskanta on vaihtelevanikäistä ja -tyy-
listä. Paikoin on tasaikäisempiä,  iviitä uudisalueita, mut-
ta pääosin ton  t ovat suurehkot ja rakennusten tyylit ja
ikä vaihtelevat talosta taloon.

3.7.4 Toiminnallisuus: raken-
nuskanta, palvelut, virkistys

Kaaro on  ivistä, kaupunkimaista pientaloalue  a.
Rakennuskanta koostuu pääasiassa pientaloista pihara-
kennuksineen. Kaarojärven ja Myllysalmen rannalla on
loma-asutusta. Kaarossa löytyy muutamia rakennus- ja
huoneistorekisterissä teollisuusrakennuksiksi luokiteltu-
ja rakennuksia. Niissä toimii ainakin puusepänliike sekä
konepaja, joka valmistaa hitsa  uja teräs- ja levyrakentei-
ta.

Kaarossa toimii selvitysalueen ainoa koulu, Kaaron
koulu. Koulussa on alakoulu ja esiopetusta. Kaarossa toi-
mii myös selvitysalueen ainoa päivi  äistavarakauppa.

Kaaron koulun yhteydessä on urheiluken  ä, jossa
talvisin on luistelualue. Jussinkylän  ellä on leikkipaikka
ja matonpesupaikka. Kaarojärven länsirannalla on ui-
maranta, jonka yhteydessä sijaitsee rantapalloken  ä ja
Kaaron kyläyhdistyksen ylläpitämä rantasauna. Ranta-
saunassa on kaikille avoimia saunavuoroja. Kaarojärven
itärannalla on kaksi uimarantaa, jossa toisen yhteydessä
on pukukoppi ja laavu. Hiihtolatu Latumajan rei    kulkee
Kaarojärven itäpuolella.

Hevoslaitumet ovat tyypillinen ominaispiirre Vermun  lan kylässä.

Vermun  lan maisemalle on tyypillistä pienipiirteisyys. Rakentami-
sen lomasta aukeaa vaihtelevia näkymiä viljelysalueille. Panora-
mavalokuva Vermun  lan-, Lavin- ja Hietalan  en risteyksestä itään
päin.

Kaarossa rakennuskanta on keskenään eri-ikäistä ja tyylistä. Jälleenrakentamiskauden
rakentamista on runsaas  .

Sorkanmaan  e toimii alueen selkärankana. Sen varessa kasvaa komeaa männikköä.

Paikoin on uudempia tasaikäisiä osa-alueita. (2 kuvaa)

Kaarojärven uimarannan yhteydessä sijaitsee kyläsauna. Kaaron koulu.
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(ilmakuva: ©MML 2012, rakennus  edot, hevos  lat, ratsastusrei  t, virkistyskohteet: Rauman kaupunki) Rauman kaupungilta  saadut rakennus- ja huoneistorekisterin  edot saa  avat olla joiltakin osin päivi  ämä  ömiä.

TOIMINNOT:
RAKENNUKSET JA
VIRKISTYS

virkistystoiminto

uimaranta

pienvenesatama

kuntopolku

pyöräilyrei

hiihtolatu

opetusrakennus

kokoontumisrakennus

myymälärakennus

majoitusrakennus

teollisuusrakennus

maatalousrakennus

asuinrakennus

vapaa-ajan asuinrakennus

sauna, liiteri, vaja tms.

merkinnät
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3.7.5 Maiseman vahvuudet ja
ongelmakohdat

Tässä työssä on pyri  y tunnistamaan tarkastelualueiden
maiseman vahvuuksia ja ongelmakoh  a, jo  a ne voidaan
huomioida tarkastelualue  a kehite  äessä. Alla on listat-
tu alueen vahvuuksia ja ongelmakoh  a:

Tärkeät ominaispiirteet ja vahvuudet
• Kohtuullinen palvelutaso: alueella toimii alakoulu ja

päivi  äistavarakauppa.
• Kaaronjärven, Nurmenlahden ja Myllysalmen lähei-

syys.
• Alue  a ympäröivät laajahkot yhtenäiset metsäalueet,

jotka antavat hyvät edellytykset luonnossa liikkumi-
seen.

• Viehä  äviä osa-alueita: ton  t ja kadunvarret monin
paikoin vehreitä ja kadut ovat päällystämä  ömiä, ka-
peita ja mutki  elevia.

Ongelmakohdat
• Rakennuskanta on vaihtelevan tyylistä ja ikäistä, mikä

johtaa sekavaan yleisilmeeseen.
• Alue levi  äytyy laajalle eikä siellä ole jäsentäviä viher-

alueita tai julkisia  loja, minkä vuoksi alueen rakenne
on vaikeas   hahmote  avissa.

• Alueelta puu  uu keskusta, joka voisi toimia tapahtu-
mapaikkana ja alueen iden  tee  n vahvistajana.

• Alueella on vähän toiminnallisia viheralueita. Kaavoite-
tut viheralueet ovat pääosin pieniä metsäisiä alueita,
jotka eivät muodosta yhtenäistä viherverkostoa.

3.7.6 Maankäy  ösuositukset

Yleisiä maankäy  ösuosituksia ja muita kehit-
tämisehdotuksia kylälle

Uudisrakentaminen

• Alueen mahdollinen laajentaminen tulee tapahtua Sor-
kanmaan  ehen tukeutuen niin, e  ä alue pysyy kom-
pak  na ja täten helpommin hahmote  avana.  Kau-
punkimaista alue  a tulee tulevaisuudessakin ero  aa
maaseutumaisesta ympäristöstä, läheisiltä pelloilta ja
kyläalueilta, rakentama  omalla metsävyöhykkeellä.

• Uudisalueiden kaavoituksen yhteydessä tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota viheryhteyksien säilymiseen.

• Vanhojen pientaloalueiden vehreää yleisilme  ä tulee
vaalia mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydes-
sä. Isot ton  t mahdollistavat vehreyden, ja siksi vanho-
jen ton   en pilkkomista ei lähtökohtaises   suositella.

• Kaavamääräyksien merkitys korostuu  iviis   rakenne-
tuilla alueilla. Väljäs   rakennetuilla alueilla kasvillisuus
takaa alueelle eheän ilmeen ja yksityisyy  ä pihoille.
Mitä  iviimpää rakentaminen on, sitä tärkeämmäk-
si muodostuvat rakennusten rooli katukuvassa ja sitä
tarkemmin tulee kaavalla ohjata rakentamista harkitun
katukuvan ja pihojen yksityisyyden takaamiseksi.

• Rakennusten ulkoasun lisäksi kaavalla tulee ohjata pi-
hojen rajaamista eheän ilmeen synny  ämiseksi. Suosi-
malla pensasaitoja saadaan uudisalueille nopeas   veh-
rey  ä. Pihavarastoja ja autotalleja voidaan hyödyntää
katu  lan rajaamiseen.

• Uudisalueilla tulee säily  ää olemassa olevaa kasvil-
lisuu  a mahdollisuuksien mukaan niin, e  ä ton   en
luovutusvaiheessa tonteilla on täysikasvuista kasvilli-
suu  a.

Lista kohteista

Muinaisjäännökset (Museovirasto)
1. Leh  sten haka; ajoi  amaton kivirakenne
2. Valkiavaha; historiallinen rajamerkki

Maakunnallises   arvokkat perinnemaisemat (Rau-
man kaupungin, Eriksson arkkitehdit / ELY-keskus)
3. Sorkan Arvela; hakamaa, nii  y, metsälaidun, keto
4.Orkonmäki; metsälaidun, kallioketo

Valtakunnallises   arvokkat kallioalueet
5. Huikunvuori

Maakunnallises   arvokkat kallioalueet
5. Huikunvuori
6. Salmenranta

Natura-alueet
7. Rauman diabaasialue (Huikunvuori)

Luonnonsuojelualueet (val  olliset ja yksityiset)
7. Karkku

Paikalliset luontokohteet
Mistä lähteet?

Maisemanhoito
• Alueen metsänhoidossa tulisi suosia mäntyjä, jotka

ovat alueelle tyypillisiä. Tätä voidaan käy  ää yhtenä
keinona vahvistaa alueen iden  tee   ä.

Kevyt liikenne sekä virkistys- ja matkailupalvelut:
• Alueen viheralueita ja viheryhteyksiä tulee monipuo-

listaa ja parantaa. Erityises   tulee kiinni  ää huomiota
olevien viheryhteyksien säilymiseen. Viheralueilla voi-
daan jäsentää asuinalue  a ja luoda sille omaa iden  -
tee   ä.

• Varsinkin Kaarojärven rannan virkistyskäy  öön on kiin-
nite  ävä huomiota. Kyläsaunan tuntumassa sijaitse-
vasta niemekkeellä on suurta maisemallista arvoa.

Rakennussuojelu sekä rakennusten ja pihojen kunnos-
taminen:
• Vanhojen pihojen vehreää puutarhamaista ilme  ä tu-

lisi vaalia. Ilmeen luo  monipuolinen kasvivalikoima ja
erikorkuiset kasvit, muun muassa hedelmäpuut, mar-
japensaat, koristepensaat, perennat ja pensasaidat.
suojelu.

• Ohjeet vanhojen rakennusten kunnostamiseksi.
• Ohjeet piha-alueiden kunnostamiseksi.

Uudisalueilla leveät kadut kadun keskiviivoineen, suhtee  oman korkea valaistus ja toisistaan poikkeavat
aidat tekevät paikoin katu  lasta levo  oman.

Udisalueilla ton   en kasvillisuus on vähäistä, mikä tekee alun ilmeestä karun.
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(ilmakuva: ©MML 2012, rakennus  edot, hevos  lat, ratsastusrei  t, virkistyskohteet: Rauman kaupunki)
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kylän maisemakuvassa tärkeä peltoalue

lähimaisemassa tärkeä peltoalue

taustametsä

 laa rajaava metsän reuna

tärkeä pellon ja rakentamisen raja

maisemallise   tärkeät metsäsaarekkeet

kalliojyrkänne

tärkeä näkymä

maisemallinen kohokohta

maisemakuvalliset arvot

kulttuuriympäristön arvot

1900- luvun alun aikaiset edelleen viljelyksessä säilyneet pellot
(Satakunnan museo 2012 / WSP Finland)

isojaon aikaiset edelleen viljelyksessä säilyneet pellot
(Satakunnan museo 2012)

historialliset, säilyneet  elinjaukset
(Satakunnan museo 2012)

historiallinen kyläton
(Satakunnan museo 2012)

muinaisjäännösalue
(Museovirasto)

muinaisjäännös
(Museovirasto)

MAISEMAN ARVOT
merkinnät

valtakunnallises   arvokaat kallioalueet
(OIVA)

maakunnallises   arvokkaat kallioalueet
(OIVA)

luontoarvot

maakunnallises arvokkaat perinnemaisemat

yksityiset luonnonsuojelualueet

val  olliset luonnonsuojelualueet

Natura-alueet

Muu luontokohde

(Rauman kaupungin, Eriksson arkkitehdit / ELY-keskus)

liito-orava
(Rauman kaupunki)

putkilokasvit
(Rauman kaupunki)

sammalet, jäkälät, sienet
(Rauman kaupunki)

(OIVA)

(OIVA)

(OIVA)

(Rauman kaupunki)

viherverkoston ydinalueet

koko kaupungin kannalta tärkeät viheryhteydet

viherverkoston ydinalueet

virkistykselliset arvot
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Maankäy  ösuositukset osa-aluei  ain

Ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet

Osa-aluet 1.

Nyky  lan kuvaus:
• Omako  talot ovat vaihtelevan ikäisiä ja tyylisiä. Pääosa

rakentamisesta ajoi  uu 1900-luvun toiselle puoliskolle
ja 2000-luvulle, ainoastaan muutamat talot ovat sitä
vanhempia.

• Alueita ero  avat yleensä kapeat puustovyöhykkeet.
Kantolan  en ja Kuusiston  en välissä on en  nen pelto,
joka on metsi  ymässä. Aaltosen  en ja Leh  kujan  en
välissä on säilynyt pitkänomainen pelto.

• Alueet ovat pääosi  ain vehreitä.
• Rakennuskanta on useimmiten iältään ja tyyliltään se-

koi  unu  a.
• Joitain viehä  äviä jälleenrakentamiskauden katu-

osuuksia, kuten Jussinkylän  en länsipää, Klamin  e tai
Ojalan  e, joilla rakentaminen on yhtenäistä, pihat ovat
puutarhamaiset ja kauniis   raja  u  estä pensasaidoin
tai aidoilla.

• Kaarossa on kaksi laajempaa viime vuosikymmenien
omako  taloalueita. Nämä ovat Kaaronmetsän  en itä-
päähän ja Hangasuon  en yhteyteen rakenne  u alue
Sorkanmaan  en itäpuolella, sekä Koisuon  en yhtey-
teen rakenne  u alue Sorkanmaan  en länsipuolella.
Molemmille tyypillistä on vaaleat, useimmiten pastel-
linsävyiset julkisivut, jotka ovat joko puuta tai vaaleaa
 iltä, harvemmin rapa  uja. Pihojen ja varsinkin  en-

varsien kasvillisuus on vähäistä.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.
• Alueella on joitain rakentama  omia ton  eja, joita en-

sisijaises   tulisi täydennys rakentaa.

Toissijaises   täydennysrakenne  avaksi suositeltavat
alueet

Osa-alue 2.

Nyky  lan kuvaus:
• Rakentamaton, maastonmuodoiltaan tasainen metsä-

alue Kaaron kaakkoislaidalla.
• - Rajautuu lännessä pientaloasutukseen ja etelässä

metsää kasvavaan, ojite  uun suohon.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueen täydennysrakentaminen on maiseman kannalta

soveltuvaa.

Osa-alue 3.

Nyky  lan kuvaus:
• Rakentamaton metsäalue Kaaron luoteislaidalla, kallio-

selänteen tuntumassa.
• Sijaitsee pientaloasutuksen tuntumassa.
• Alue rajautuu maakunnallises   arvokkaaseen kallioalu-

eeseen.

Maankäy  ösuositukset:
• Alue  a voidaan täydennys rakentaa, mikäli Kaaron

pientaloalueen laajentumiselle on paineita.
• Alue on kuitenkin osa laajahkoa metsäistä selänne  ä,

jonka kalliot tekevät siitä maisemallises   arvokkaan.
Tämän vuoksi alue  a ei ensisijaises   suositella täyden-
nysrakentamiselle.

Viheralueen maisemallises   merki  ävimmät kohdat
-> alue  a tulee kehi  ää osana viherverkostoa alueen
ominaispiirteitä vaalien ja vahvistaen

Osa-alue 4.

Nyky  lan kuvaus:
• Kaarojärveen työntyvä viehä  ävä niemi.
• Alueella sijaitsee käy  ökelvo  omaksi tuhoutunut

mökki.
• Niemen keskelle kulkee autoliikenteelle mitoite  u

hiekka  e.
• Sijaitsee uimarannan ja Kaaron kyläyhdistyksen ylläpi-

tämän rantasaunan vieressä.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueelle ei tule osoi  aa rakentamista, poikkeuksena

virkistyskäy  öä palvelevia rakenteita.
• Tuhoutunut mökki tulisi purkaa. Pihapiirin pengerryk-

set voidaan hyödyntää  taukopaikan perustami-
seen.

• Niemen keskellä kulkeva  e tulisi kaventaa sopimaan
pienipiirteiseen ympäristöön.

Osa-alue 5.

Nyky  lan kuvaus:
• Pitkä kapea laakso, jonka eteläosa on peltoa ja pohjois-

osassa sijaitsee pitkänomainen Myllysalmen järvi.
• Laaksoa reunustavat jylhät selänteet. Laakson itäpuo-

len kallioselänne on märitelty maakunnallises   merkit-
täväksi.

• Myllysalmen rannalla on joitakin loma-asutukseen käy-
te  äviä mökkejä.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueelle ei tule sallia lisärakentamista, poikkeuksena

virkistyskäy  öä palvelevia rakenteita.
• Alueen saavute  avuu  a tulee lisätä virkistyskäytön

edistämiseksi. Myllysalmen pohjoispuolelle olisi mah-
dollista toteu  aa virkistysrei   .

• Peltoalue tulee säily  ää viljelyksessä.

Osa-alue 6.
Nyky  lan kuvaus:
• Havumetsäinen kallioselänne.
• Alueella monipuolinen ja helppokulkuinen polkuver-

kosto, mikä vii  aa virkistyskäy  öön.
• Sijaitsee rakenne  uja alueita korkeammalla ja muo-

dostaa täten luonnollisen rajan Kaaron rakentamiselle.

Maankäy  ösuositukset:
• Alueelle ei tule osoi  aa rakentamista.
• Alue  a tulee kehi  ää virkistyskäytön lähtökohdista
• Alueen rei  stöä tulee kehi  ää yhdessä Pyytjärven rei-

 stön kanssa.
• Nurmenlahden läheisyy  ä tulee hyödyntää rei  stön

suunni  elussa.

Säilyte  äväksi suositeltavat alueet

• Maisemakuvan kannalta tärkeät peltoalueet ja met-
säselänteet

• Virkistyskäytön kannalta arvokkaat alueet: Kaaronjär-
ven ranta-alueet, Latumajan rei    ja sen ympäristö,
Kaaron länsipuoleinen metsäalue, Myllysalmi ja siihen
lii  yvät peltoalueet

• Valtakunnallises   ja maakunnallises   arvokkaat kallio-
alueet

• Valtakunnallises   ja maakunnallises   arvokkaat perin-
nemaisemat

• Paikalliset luontokohteet

Maankäy  ösuositukset:
• Suositellaan säily  ämään rakentamiselta.
• Mahdollisia maankäytön muutoksia suunniteltaessa

kallio- ja luontoalueille tulee tapauskohtaises   selvit-
tää  alueiden arvot ja mahdolliset suojeluperusteet.

Alue, jolle ei tule osoi  aa rakentamista (lain säädännön
piirissä olevat alueet)

• Muinaisjäännösalueet
• Luonnonsuojelualueet
• Natura-alueet

Umpeenkasvanut pelto tulisi säily  ää rakentama  omana,
koska se muodostaa tärkeän yhteyden viherverkostossa.

Kaarojärven niemen ränsistynyt mökki.
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1.

1.

4.

5.

(pohjakar  a: ©MML 2012, maasto  etokanta muoka  una)

ensisijaises   täydennysrakenne  avaksi
suositeltava alue

toissijaises   täydennysrakenne  avaksi
suositeltava alue

maisemallises   arvokkain kokonaisuus
(uudis ja korjausrakentamisen laatuun
kiinnite  ävä erityistä huomiota)

alue, jolle ei suositella rakentamista
(maisemallises   tärkeät alueet)

alue, jolle ei tule osoi  aa rakentamista
(lain säädännön piirissä olevat alueet,
ks. maiseman arvot 2. 29)

alueelliset viheryhteydet

viherverkoston kohokohta

MAISEMALLISET
MAANKÄYTTÖ-
SUOSITUKSET
merkinnät
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1 JOHDANTO

1.1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Tämä lisäselvitys on tarkoitettu luettavaksi varsinaisen Rauman kaupungin Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaavan
maisemaselvityksen kanssa rinnakkain. Lisäselvitys tehdään täydentämään WSP 2014 laatimaa maisemaselvitystä, koska kaavan raja
ylittää kaava-alueen eteläosassa selvityksen rajan.
Maisemaselvitys laaditaan Rauman pohjoispuolisten kyläalueiden asuinalueen maankäytön kehittämisen tueksi. Alueiden
maankäytön ohjaamiseksi Rauman kaupungin toimesta on aloitettu osayleiskaavan laadinta.

1.2 MENETELMÄT
Työssä voidaan käyttää hyväksi WSP:n maisemaselvityksen karttamateriaalia, sillä se kattaa poikkeuksetta myös nyt tutkittavan
lisäselvitysalueen. Lisäselvitystyö käsittää siis tämän kartta-aineiston analyysin lisäselvitysalueelta sekä maastotarkastelun.

1.3 TYÖRYHMÄ
Lisäselvitys tehdään Rauman kaupungin kaavoituksen omana työnä.
Maastotarkastelun ja analyysin suoritti kaavoitusarkkitehti Hanna Elo.

Näkymä Nurmentietä itään, vasemmalla Nurmenlahti. Näkymä Nurmentieltä länteen.



2 MAISEMASELVITYS

2.1 MAAPERÄ JA TOPOGRAFIA

Rauman pohjoisten kylien alueet ovat kallioisia ja metsäisiä moreenialueita on paljon.  Lisäselvitysalue ei tässä poikkea suuren
selvitysalueen pääpiirteistä. Suurelle maisemalle ovat leimallisia sisämaahan työntyvät, kapeat ja suljetut merenlahdet.
Lisäselvitysalue sijaitseekin tällaisessa maisematilassa, lähinnä pitkänomaisen järven luonteen saavan lahden, Nurmenlahden, länsi-
ja eteläpuolella.
Maaston korkeudet vaihtelevat lisäselvitysalueella +o tasosta noin + 40 metriin, kun koko kaavan alueella korkeus nousee
ylimmillään +82 metriin. Maasto laskee Nurmenlahteen pääosin hyvin loivasti. Vain lahden itäpäässä sekä paikoin länsilaidalla
korkeusvaihtelu on jyrkempää. Lisäselvitysalueen maaperä koostuu lähinnä moreenista ja kalliosta.

Topografia-kartta ©MML 2012, maastotietokanta muokattuna/ WSP Oy, maaston korkeustiedot © MML 2012, korkeusmalli 10m



Maaperätiedot © GTK, pohjakartta : © MML 2012, maastotietokanta muokattuna / WSP Oy



Nurmenlahtea itään. Nurmenlahtea länteen.

Nurmenlahden länsirannalla on laaja kaislikkoalue.



2.2 VESIOLOSUHTEET

Lisäselvityksen hallitseva elementti on Nurmenlahti, joka näyttäytyy maisemassa järven kaltaisena. Sen rannat ovat rikkonaiset,
kallioisimmilla alueilla jyrkät, moreenimailla maanpinta laskee tasaisesti ja loivasti veteen.
Selvitysalueella ei ole pohjavesialueita. Selvitysalueella sijaitseva Nurmenlahden etelä- ja länsiranta on varsin tiheästi asuttu. Pihapiirit
ovat pääasiassa vanhoja, mutta uudehkojakin rakennuksia löytyy. Pääosin rakennuskanta on pysyvää asutusta, mutta vapaa-
ajanasuntojakin on, yhteensä neljä kappaletta.

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi Suomessa 21 merkittävää tulvariskialuetta vuonna 2011 (Maa- ja metsätalousministeriö 2011).
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otettiin huomioon paitsi tulvien todennäköisyys myös niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot,
minkä vuoksi tulvariskialueiksi nimettiin pääosin tiheästi rakennettuja alueita. Rauman keskustan ympäristön ranta-alueet luokiteltiin
merkittäväksi meritulvien riskialueeksi. Riskialue sijoittuu aivan selvitysalueen eteläpuolelle. Myös lisäselvitysalueella tulvariskit tulee
ottaa huomioon maankäyttöä suunnitellessa.

Ote tulvariskikartasta Rauma pohjoinen 1/250a (250 vuotta) vedenkorkeus 1,728 m (N2000).



2.3 MAISEMARAKENNE

Maisemarakenteeltaan lisäselvitysalue jakautuu laaksoihin, selänteisiin ja niiden kallioalueisiin lähinnä Nurmenlahden keskivaiheilla
etelässä, ja vaihettumisvyöhykkeisiin näiden maisemapiirteiden välillä.

Selvitysalueen länsiosissa, Nurmenlahden ja Haapasaarentien välisellä alueella on alavaa, lehtipuuvaltaista laidunmetsikköä.

2.3 MAISEMAKUVA

Maisemarakenteen ominaisuudet heijastuvat visuaaliseen maisemakuvaan. Maisemakuva on maisemarakenteen tavoin
lisäselvitysalueella pienipiirteinen ja vaihteleva, kuten koko kaavan alueella. Kallioiset selännealueet ovat kuusivaltaista metsää.
Nurmenlahden ranta-alueet ovat kaislikkoiset ja puusto muuttuu lehtipuuvaltaiseksi. Tervaleppää ja koivua on paljon. Varsinkin



Nurmenlahden länsipäässä matala, harvapuustoinen kosteikko ulottuu varsin kauas Nurmenlahden rantaviivasta. Vesistöä lukuun
ottamatta maisema on Nurmenlahden itäpäässä puuston ansiosta varsin sulkeutunut. Nurmenlahden länsipuolella, Haapasaarentien
ja vesistön välissä on harvempi, hakamainen lehtoalue. Rakennuskanta lomittuu puuston suojaan, ja päänäkymät aukeavat
Nurmenlahdelle, jonne näkymät ovat varsin luonnolliset ja häiriöttömät. Vain lisäselvitysalueen kaakkoisin osa on selkeästi vesistön
vaikutuspiirin ulkopuolella.
Selvitysalueella on viehättävää, vanhaa rakennuskantaa. Pihapiirit sijoittuvat nauhamaisesti Nurmenlahden ja lahtea kiertävän
Nurmentien väliin. Kaikki lisäselvitysalueella sijaitsevat tiet ovat sorapäällysteisiä, kapeita, ja luonnon muotojen mukaan mutkittelevia
yksityisteitä. Selvitysalueen länsipuolella rakennukset sijoittuvat Haapasaarentieltä Nurmenlahdelle päin kääntyvien pistoteiden
varsille ja päihin. Lisäselvitysalueen kaakkoisosassa ei ole asutusta.

Haapasaarentieltä itään. Vanhat rakennuspaikat on sijoitettu selvitysalueella poikkeuksetta maaston korkeimpiin kohtiin.



2.5 MAISEMAN ARVOT

2.5.1. Arvottamisen perustaa

Maisema on käsitteenä moniulotteinen. Maisema on ympäristökokonaisuus, joka muodostuu elottoman ja elollisen luonnon
elementeistä sekä ihmisen vaikutuksen tuloksena. Maisemarakenne syntyy maaston rakenteen sekä luonnon- ja kulttuuriprosessi
myötä. Maisemarakenne hahmottuu visuaalisena maisemakuvana. Ihmiset kokevat maiseman omista lähtökohdistaan, jolloin
puhutaan maisemamielikuvasta, joka hahmottuu jokaiselle subjektiivisena.
Maiseman kokemisen subjektiivinen luonne tekee maiseman arvottamisesta haastavaa. Kuitenkin maiseman arvottaminen ja
tärkeiden ominaispiirteiden tunnistaminen on olennaista mm. maankäyttöä suunniteltaessa.
Kaavan alueella on yleisesti tunnustettuja arvoalueita, joiden arvosisältö on luonnon monimuotoisuudessa tai kulttuuriympäristössä.
Tässä lisäselvityksessä tarkastelun arvoina on käytetty pääasiassa maisemakuvallisia arvoja. Luontoarvot on selvitetty erillisessä
lisäselvityksessä.

2.5.2. Luontoarvot
Lisäselvitysalueen luontoarvot on esitetty erillisessä luontoselvityksessä, jonka on laatinut Ahlman Group Oy 2015.

Selvitysalueen ainut peltoaukea sijaitsee vanhassa pihapiirissä Nurmenlahden länsipuolella.



2.5.3. Maisemakuvalliset arvot
Alla olevassa kuvassa on esitetty koko kaava-alueen maisemalliset arvot (pohjakartta maisemaselvityksestä WSP Oy 2015). Lisäalueen
kannalta olennaiset merkinnät on täydennetty tämän lisäselvityksen yhteydessä (musta rajaus alueen lounaispuolella). Merkinnät
ulottuvat Nurmenlahden pohjoisrannoille, vaikka se onkin itse selvitysalueen ulkopuolella. Näkymät sinne ovat kuitenkin olennaiset
Nurmenlahden etelärannan asutuksen kannalta.

2.6 TOIMINNOT: ASUMINEN JA VIRKISTYS

Selvitysalueen rakennuskanta muodostuu pääosin pientaloista ja niiden piharakennuksista. Muutama vapaa-ajanasunto sijaitsee
Nurmenlahden eteläpuolella. Lisäselvitysalueelle ei sijoitu lähialueen palveluja, mutta keskustan palvelut ovat alueelta hyvin
saavutettavissa. Virkistysalueena Nurmenlahden ympäristö ja metsätiet toimivat niin paikallisille kuin laajemman lähialueen
asukkaille.



Asumattomalta vaikuttava, mutta hoidettu pihapiiri Nurmenlahden länsipuolella.

2.7 MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET

Lisäselvitysalueen maisema on Nurmenlahden vesistön läsnäolon vuoksi erityisen herkkä. Maisema ei kestä lisää asutusta sen
välittömään läheisyyteen. Sen sijaan Maatähden tien jatkeelle selvitysalueen kaakkoisosassa, on ajateltavissa varaus asemakaava-
alueen laajentumiselle.


