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JOHDANTO

Kuuskajaskarin selvitystyö on laadittu alueen kaavoitustyön
pohjaksi. Työssä on selvitetty, miten Kuuskajaskarin alueet
soveltuvat maisemarakenteen ja maisemakuvan kannalta
rakentamiseen ja muihin maankäytön muutoksiin.
Työtä ohjasi Rauman kaupungilta työryhmä, johon
kuuluivat kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Eskolin sekä
kaavoitusarkkitehdit Leena Joki-Korpela, Jouni Mäkinen,
Mervi Tammi ja Outi Virola. Selvitystyön laatimisesta on
vastannut WSP Finland Oy:ssä projektipäällikkö, maisemaarkkitehti Hanna Hannula. Laadunvalvojana on toiminut
yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti Arto Kaituri.
Selvitystyössä on laadittu Kuuskajaskarin alueesta
maisema-analyysi, joka käsittää maisemarakenteen ja maisemakuvallisen tarkastelun. Maisema-analyysin pohjalta
on laadittu maiseman sietokykytarkastelu, jossa määritellään kunkin osa-alueen soveltuvuus rakentamisalueeksi

ja muihin toimintoihin. Maiseman sietokykytarkastelu on
jaettu neljään luokkaan: pääasiallinen rakennettu vyöhyke,
johon voidaan osoittaa lisärakentamista, muutoksia kestävät alueet, erityisesti säilytettäväksi suositeltavat alueet ja
ehdottomasti säilytettävät alueet.
Raportin ensimmäisessä luvussa käydään läpi maisemaselvityksen lähtökohdat, tavoitteet ja menetelmät.
Toisessa luvussa käsitellään Kuuskajaskarin saaren asemaa
Rauman saaristossa. Kolmas luku sisältää Kuuskajaskarin
alueen nykytilan analyysin, johon kuuluvat maiseman historiaa, maisemarakennetta ja sen ominaispiirteitä, rakennettua ympäristöä ja maisemakuvaa käsittelevät alaluvut.
Neljännessä luvussa käsitellään maiseman arvoja. Viidennessä luvussa esitetään johtopäätökset ja maankäyttösuositukset.
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Kuuskajaskarin linnakesaaren maisemaselvitys

1.

TYÖN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA MENETELMÄT

Selvitysalue käsittää Kuuskajaskarin linnakesaaren alueen. Pinta-alaltaan n. 26 ha:n suuruinen saari sijoittuu Rauman
keskiseen saaristoon, noin kolmen kilometrin päähän mantereesta. Kuuskajaskarin saari oli puolustusvoimien käytössä
vuodesta 1939 alkaen. 2000-luvulla saari siirtyi Rauman kaupungin hallintaan, ja sitä on lähdetty kehittämään virkistysja matkailusaarena.
Tämä maisemaselvitys on laadittu Kuuskajaskarin asemakaavoitustyön pohjaksi Rauman kaupungin Teknisen toimen tilauksesta. Selvityksen tavoitteena on tunnistaa maisema-analyysin avulla Kuuskajaskarin linnakesaaren maiseman
ominaispiirteet ja arvot. Niiden perusteella on laadittu analyysikartta maiseman sietokyvystä, jolla on pyritty tunnistamaan alueet, jotka kestävät maankäytön muutoksia. Lisäksi on annettu maankäyttösuosituksia tulevan kaavoituksen
pohjalle tunnistettuja arvoja vaalien.
Työ on laadittu kartta- ja ilmakuva-aineiston, kirjallisten lähteiden sekä maastokäyntien perusteella. Asemakaavan
muutostyön yhteydessä maisemaselvityksen lisäksi laadittujen Kuuskajaskarin rakennusinventoinnin (Yrjölä 2011) sekä
Rauman Kuuskajaskarin luontoselvityksen (Ahlman 2011) tulokset on pyritty huomioimaan. Raporttiin ja sen karttoihin
on koottu alueen maankäytön suunnittelussa huomioitavat maisemalliset ja kulttuurihistorialliset lähtökohdat ja reunaehdot.
KUUSKAJASKARIN LINNAKESAAREN SIJAINTI

(Karttakooste: Mustalampi, Elina 2008, Pohjakartta © Maanmittauslaitos
lupanro PISA/305/2004.
Rauman kaupunki 2004)

1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
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2.	KUUSKAJASKARI OSANA
RAUMAN SAARISTOA

Rauman saaristo kuuluu osaksi Selkämerta, josta löytyy
niin luonnonoloiltaan kuin kulttuurihistorialtaan arvokkaita alueita. Tätä ainutlaatuista aluetta suojelemaan perustettiin lainvoimansa vuonna 2011 saanut Selkämeren kansallispuisto, joka käsittää myös Rauman edustan saaristoa.
Selkämeri vapautui jäästä noin 10 000 vuotta sitten.
Paksu mannerjää painoi maankuorta, joka palautuu edelleen
nousten 5-6 mm vuodessa. Selkämeren alueen maankohoamisrannikko on kansainvälisesti tarkasteltuna harvinaista.
Maankohoaminen paljastaa koko ajan uutta rantaviivaa.
Ihminen on vaikuttanut saariston maisemaan jo pitkään. Saaristolaisasutus, viljely, merenkulku, maanpuolustustoiminta ja muut ihmisen toiminnat ovat jättäneet
jälkeensä saaristomaisemaan merkkejä. Selkämeren saaristossa on ollut torppariasutusta aina 1600-luvulta. Rauman
suuret saaret, Nurmes, Omenapuumaa ja Reksaari, tiedetään olleen asutettuja ensimmäisinä. Saaristoa hyödynnettiin laidunmaina jo asutusta aiemmin. Saaristoasutus
alkoi vähetä 1950-luvulta alkaen. Tämän jälkeen saariston
pysyvä asutus on muuttunut vapaa-ajanasutukseksi. Ranta-alueet ovat kokeneet paikoin radikaalejakin muutoksia
rakentamisen ja laajentuvan satamatoiminnan myötä.

Selkämeren kansallispuiston alue ja päänähtävyydet  (luontoon.fi)
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2.1 Rauman saariston kehittäminen
maakuntakaavassa
Rauman saaristo on tärkeä virkistys- ja matkailualue. Maakuntakaavassa Rauman pohjoinen saaristo ja osa keskistä
saaristoa on merkitty virkistysalueeksi. Saariston uloimmat osat ovat luonnonsuojelualueita, myös pohjoisessa
saaristossa on lukuisia suojelualueita. Matkailutoimintoja
pyritään saaristossa kehittämään - alue Kuuskajaskarilta
Kylmäpihlajaan on merkitty maakuntakaavaan matkailun
kehittämisvyöhykkeeksi sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisen yhteystarve kaupunkikeskustasta saaristoon on
tunnistettu. Kuuskajaskarin ja Kylmäpihlajan saaret ovat
matkailupalveluiden aluetta.

Saaristoa koskevien merkintöjen selitykset

Ote Satakunnan maakuntakaavasta.
2. KUUSKAJASKARI OSANA RAUMAN SAARISTOA
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2.2 Rauman rannikon arvoista ja ongelmakohdista
Merenrannan saavutettavuus ja näkyvyys Rauman kaupunkialueelle on rannikkokaupungiksi yllättävän vähäinen. Laaja satama-alue ja
teollisuudelle varatut alueet sijoittuvat esteeksi kaupunkikeskustan
ja saariston välille. Satamatoimintojen, teollisuusalueiden ja rantaan
sijoittuvien asuinalueiden jälkeen kaupunkialueen rantaviivasta jää
varsin vähän jäljelle kaikille avoimiksi alueiksi. Poroholman alue
toimii tärkeimpänä linkkinä merelle. Sieltä lähtevät myös saariston
reittiveneet.
Tässä kontekstissa tarkastellen saarilla on entistä tärkeämpi
rooli merellisinä virkistysalueina raumalaisille ja matkailijoille. Saariston arvot ovat moninaiset: ekologiset, kulttuurihistorialliset, virkistykselliset ja maisemalliset.

2.3 Saariston maisemakuva

RAUMAN EDUSTAN SAARISTO, suojelualueet ja venereitit
10
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Saaristo on tärkeä elämyskohde. Rauman saariston maisemakuva on
varsin vaihteleva ja elämyksellinen. Saariston maisemakuva vaihtelee saariston eri osissa:
SISÄLAHTIEN VYÖHYKKEELLÄ usein pitkänomaiset, kapeatkin
lahdet työntyvät mantereeseen. Usein mantereen rannat rajaavat
näkymiä.
SELKÄVESIEN VYÖHYKKELLÄ maisematila on sisälahtia avoimempi. Maisematilaa rajaa osittain mantereen puoleiset rannat,
osittain meren puolelta saaret. Näkymät ulottuvat osittain ulkomerelle vapaaseen horisonttiin.
ULKOSAARISTOSSA näkymät avautuvat ulkomerelle, jossa maisematila on avoin. Paikoitellen näkymiä rytmittävät ulkosaariston pienet
karut saaret.
Maamerkit auttavat saaristossa liikkuvaa. Rauman saariston
merkittävänä maamerkkinä toimii Kylmäpihlajan majakka. Kuuskajaskarin säähavaintoaseman torni toimii toisena tärkeänä saaristo(Lähteet:
Maankäyttö: Corine Land cover 2006, maisemassa kohoavana maamerkkinä. Sataman valtavat rakenteet
Luonnonsuojelu- ja natura-alueiden
ulottuvat pitkälle saaristoon antaen leimansa maisemakuvalle.
paikkatietokannat (Oiva))
Nämä rakenteet toimivat myös maamerkkeinä saaristossa liikkuville,
mutta massiiviset satamarakenteet antavat rujon kontrastin saaristomaisemalle.

Olkiluoto

Laajat metsäiset saaret

Aikonmaa

Reksaari

Nurmes

Kylmäpihlajan majakka.
Keskinen saaristo

Kaupunkialueen
tärkein virkistyspainotteinen
ranta-alue

Rauman satama.

II

III
Kylmäpihlaja

I

Kuuskajaskari

SAARISTOMAISEMAN VYÖHYKKEET
MAAMERKKI, Kylmäpihlajan majakka, Kuuskajaskarin säähavaintoasema
MAAMERKKI, Rauman satama
SAARISTOMAISEMAN VYÖHYKKEET, I sisälahtien vyöhyke, II
selkävesien vyöhyke, III ulkosaaristo

Sataman ja
teollisuusalueiden estevaikutus

2. KUUSKAJASKARI OSANA RAUMAN SAARISTOA
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2.4 Rauman saariston virkistyskäytön vyöhykkeistäminen
Selkämeren kansallispuistosuunnitelmien yhteydessä Rauman saaristosta on hahmoteltu erilaisia vyöhykkeitä. Näiden vyöhykkeiden avulla pyritään ohjaamaan saariston käyttöä ja toimintojen sijoittelemista saaristoluontoa kunnioittaen. Kansallispuiston vyöhykkeet Rauman saaristossa: (Rauman kaupunki 2007)
SYRJÄVYÖHYKE pyritään pitämään mahdollisimman luonnontilaisena ja erämaaluonteisena alueena, johon ei aktiivisesti ohjata retkeilijöitä eikä rakenneta
uutta palveluvarustusta.
VIRKISTYSVYÖHYKETTÄ kehitetään virkistyskäytön kannalta vetovoimaisena
alueena, jonne pyritään ohjaamaan kävijöitä opastuksella ja palvelurakenteilla. Keskinen saaristo on osoitettu tällaiseksi vyöhykkeeksi. Virkistysvyöhykkeitä
on myös syrjävyöhykkeiden alueilla, joissa on viitoitettuja vaelluspolkuja, kuten
Nurmeksessa, Aikonmaassa, Reksaaressa ja Omenapuumaassa sekä retkeilyn
tukikohtia nuotiopaikkoineen yms. varusteineen, mm. Pihluksessa ja Reksaaren
Kartussa.
KULTTUURIVYÖHYKKEELLÄ pyritään säilyttämään alueen kulttuurimaiseman
ominaispiirteet. Osa kulttuurialueista on myös retkeilyn tukikohtia. Kulttuurialueita on muun muassa Kuuskajaskarilla ja Kylmäpihlajalla.
RAJOITUSVYÖHYKKEELLÄ luonnonsuojelulliset arvot ovat tärkeitä ja siellä
liikkumista rajoitetaan.
Kuuskajaskarin saari soveltuu hyvin virkistys- ja kulttuurialueeksi, jossa monipuolisemman palvelutarjonnan kehittäminen on suotavaa.

12
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Melojalle ystävällistä sisälahtien aluetta.

(Alla) Näkymä Kylmäpihlajalta kohti Rauman kaupunkia.

2. KUUSKAJASKARI OSANA RAUMAN SAARISTOA
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2.5 Kuuskajaskarin asema saaristossa
Kuuskajaskarilla on keskeinen asema Rauman saaristossa.
Rauman merialueelle lännestä saapuvat kulkevat Kuuskajaskarin eteläpuoleista historiallista laivaväylää pitkin.
Kuuskajaskari on keskisen saariston suurimpia ja metsäisimpiä saaria, joka erottuu maisemakuvasta alueen pääasiassa pienempien ja karumpien saarten joukosta. Saaren
tumma, metsäinen silhuetti säähavaintorneineen erottuu
saaristomaisemasta.
Kulttuurihistorialtaan saari on yksi Rauman saariston
mielenkiintoisimmista kohteista. Se on historiansa ja sijaintinsa ansiosta hieno virkistys- ja matkailukohde.

Kuuskajaskarin iträrannan kallioinen ja metsäinen silhuetti.
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Kuuskajaskarin maankäytön kehittämisestä:
•
Kuuskajaskarilla on Rauman saariston mittakaavassa merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja, ja sillä on
vetovoimaisuutta matkailu- ja virkistysalueena. Tämä käyttötarkoitus tulee olla saaren kehittämisessä ensisijainen.
•
Rauman saaristomaisemassa nousee tärkeitä
maamerkkejä, mm. Kuuskajaskarin entisen säähavaintoaseman torni. Maiseman kannalta saaristoon ei ole syytä tuoda korkeita rakennuksia, jotka muuttaisivat näiden
maamerkkien asemaa.
•
Kuuskajaskarilla on tärkeä keskisen saariston
metsäinen silhuetti. Saaren ulkopuoleisen maisemakuvan
kannalta rantarakentamisen osoittaminen saarelle ei ole
suotavaa.

KUUSKAJASKARI

Rauman edustan nykyiset ja historialliset laivaväylät. (Multimäki 2006, s. 81)

2. KUUSKAJASKARI OSANA RAUMAN SAARISTOA
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1. Kasarmirakennus
2-4. Asuinrakennus
5-6. Kellarirakennus
7-8. Puuvaja ja käymälä
9. Keittiörakennus
10. Saunarakennus
11. Tallirakennus
12. Tekn. varasto
13. Öljyvarasto
14-20. Varastoparakki
21-22. Miehistökäymälä
23. Ajokalustorakennus
24. Sotilaskoti
25. Halkosuoja
26. Palokalustorakennus
27. Ammuskellari
28. Taistelukeskus
29. Ammusvarasto
30. Paja
31. Ammusvaja
32. Rasvakoju
33. Käymälä
34. Halkokatos
35. Sikala
36-37. Ammusvarasto
38. Pajakoju
39. Käymälä
40. Asuinrakennus
41. Varastorakennus
42. Kalastussuoja

Kuuskajaskarin kartta vuodelta 1945. Saaren tehokkain Ilmakuva vuosilta 1977 ja 2007. Vuoden 2007 ilmakuvassa monet aiemmin avoimemmat alueet ovat puustoisempia.
rakentamisen jakso ajoittui 1940-luvun alkupuolelle.  
(SARK cit.Pakola 2007, s. 40-41, karttaa muokattu)
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3. NYKYTILAN ANALYYSI
3.1

MAISEMAN HISTORIAA

Juoksuhaudat, ampumaradat ja muut puolustusvoimien rakenteet ja rakennukset luovat leimallisen identiteetin tälle
entiselle linnakesaarelle. Saaren kulttuurihistoria on alkanut
kuitenkin jo paljon ennen puolustusvoimien aikaa.
Ainakin 1600-luvulta alkaen saaren tiedetään toimineen kesälaitumena. Varsinainen asutus ennen puolustusvoimien aikaa on ollut saarella vähäistä. Saaresta
maata vuokrannut torppari muutti saareen 1905 ja rakensi
kalastajatorpan saaren eteläiselle rannalle. Myöhemmin,
vuodesta 1947 torpparakennus toimi koulurakennuksena,
kunnes se purettiin huonokuntoisena 60-luvun lopulla.
Maisemassa näkyy edelleen viitteitä torpan läheisyydessä
olleesta pienestä peltoalueesta, joka on säilynyt maisemassa avoimena toimien puolustusvoimien aikana harjoituskenttänä. (Heljala 1990 cit. Mustalampi 2006)
Kuuskajaskarin historia linnakesaarena alkaa vuonna
1939 kun tykkiasemien rakentaminen käynnistyy (Pakola
2007, s.31). Vanhasta kartasta vuodelta 1945 saadaan kä-

0

100

sitys 40-luvun alun melko tiiviistä rakentamisen jaksosta.
Muutoksia saaren maisemaan oli luvassa 60-luvulla, kun  
rivitalot valmistuivat vuonna 1966 ja suuri kasarmirakennus vuonna 1968 (Pakola 2007, s. 38). Sotien jälkeen saari
toimi ensin koulustuslinnakkeena ja viimeiset vuodet vartiolinnakkeena. Puolustusvoimien historia saarella päättyi
vuonna 2000.
Uusimman ”kerroksen” saaren maisemaan tuo
2000-luvun virkistys- ja matkailukäyttöä palvelevat rakenteet.
Nykyinen maisema kertoo sekä luonnonprosesseista
että ihmistoiminnasta. Maisemasta voidaan havaita eri aikojen kerrokset, 1900-luvun torppariasutuksen viljelyalueen muistumat avoimena säilyneenä alueena, puolustusvoimien muokkaama maisema sekä 2000-luvun matkailun
maisema. Maanpinnan nousu muuttaa hitaasti mutta
jatkuvasti erityisesti matalia ranta-alueita, umpeen kasvu
puolestaan muuttaa ennen avoimempaa maisemaa.

200 m

KUUSKAJASKARIN MAANKÄYTTÖ VUONNA 1945
digitoituna peruskartan päälle.
Teemakartta: Mustalampi, Elina 2008.
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Länsirannan osa-alueelle tyypillistä ovat avokalliot ja Keskiosan metsäinen kulttuurimaisema pitää sisällään pääosan saaren Itärannalla kasvillisuus on rehevää ja osin kulttuurivaikutteista.
kallioiset metsät sekä puolustusrakenteet.
rakennuskannasta.
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3.2

MAISEMAN VYÖHYKKEET

Pienehköstä koostaan huolimatta saaren maisema on hyvin moninainen. Maisemarakenteen vaihteluiden lisäksi
voimakas kulttuurivaikutus näkyy fyysisten rakenteiden
lisäksi kasvillisuudessa.
Kuuskajaskarin linnakesaaren maisemaselvitys ja matkailun kehittämismahdollisuudet-progradun (Mustalampi
2008) maiseman vyöhykejakoa on käytetty soveltaen tässä
selvityksessä. Saarelta on hahmotettavissa melko selkeästi kolme maiseman vyöhykettä, jotka erottuvat toisistaan
muun muassa topografian, kasvillisuuden ja kulttuurivaikutteisuuden perusteella.
A)
Länsirannan kallioalue ja puolustusympäristö
Tämän vyöhykkeen maisemalle on tyypillistä:
•
juoksuhaudat, tykkien ja ampumaratojen ampuma-akselit
•
avokalliot, karut metsät
•
komeat näkymät merelle

B)
Keskiosan metsäinen kulttuurimaisema
Tämän vyöhykkeen maisemalle on tyypillistä:
•
saaren pääasiallinen rakennuskanta, 40-50-luvun
puiset rakennukset, 60-luvun kasarmi ja rivitalot
•
rakennusten ympäristössä puistomainen/puutarhamainen kasvillisuus
•
avoimet harjoituskentät
•
kuusivaltaiset metsäiset alueet
C)
Itäosan metsäiset ranta-alueet
Tämän vyöhykkeen maisemalle on tyypillistä:
•
itärannan eteläosan rehevä, lehtipuuvaltainen
kasvillisuus
•
itärannan pohjoisosan tervaleppäyhdyskunta
sekä kuusivaltainen tuore kangas
•
puiden välistä siivilöityvät näkymät Rauman keskustan suuntaan

Länsirannan kallioalue ja puolustusympäristö
Keskiosan metsäinen kulttuurimaisema
Puistomainen maisema

0

100

200 m

Itäosan metsäiset ranta-alueet

KUUSKAJASKARIN MAISEMAN VYÖHYKKEET
3. NYKYTILAN ANALYYSI

19

Saaren läpi pohjois-eteläsuuntaisesti kulkeva diabaasisauma on hieno erityispiirre Kuuskajaskarin geologiassa.

20
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Saaren kallioperän halkeamiin on syntynyt muutamia pienialaisia
soistuneita painanteita.

3.3

MAISEMARAKENNE

3.3.1 Maa- ja kallioperä
Pääosiltaan Kuuskajaskarin kallioperä muodostuu pegmatiitiksi kutsutusta graniitista. Sillä ei ole kasvillisuutta
rikastuttavaa vaikutusta. Saaren länsirannalla esiintyy joitakin kiillegneissialueita. Lisäksi saaren läpi kulkee diabaasisauma, joka näkyy hienosti alueen avokallioisilla alueilla.
Kuuskajaskarin geologiapolun varrella nk. ’Ahdinportaissa’
diabaasisauma on selkeästi nähtävillä. Se muodostaa porrasmaiset askeleet maastoon.
Saaren itäpuoli on maaperältään pääasiassa moreenia. Saaren länsiosa on puolestaan joko avokalliota tai kallioaluetta, jonka päällä on alle metri pintamaata. Silokalliot
ovat leimallisia saaren länsiosan rannoille ja lakialueille.

topografiakartta

3.3.2 Maaston topografia
Saaren topografia on melko loivapiirteistä. Pieneen pintaalaansa nähden maasto nousee melko korkeaksi saaren
luoteisosassa aina 15 metriin mpy. Saaren länsiosan rantaalueet ovat jyrkkäpiirteisimpiä ja kallioisia kun taas idässä
ranta-alueet ovat loivia.
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Keskiosan mustikkatyypin metsää.

Saaren itärannan linnustolle tärkeää ranta-aluetta.
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Kulttuurivaikutteista kasvillisuutta saaren itärannalla.

3.3.3 Vesiolosuhteet
Länsirannan kalliot toimivat Kuuskajaskarin vedenjakajana, josta vedet laskeutuvat pääasiassa suoraan mereen.
Saarella ei ole suurempia soistuneita alueita, luoteisosan
pieniä soisia painanteita lukuun ottamatta. Saaren länsiosa
avokallioineen on luonnollisesti kuivempaa ja karumpaa
aluetta kuin saaren itäosa.

3.3.4 Kasvillisuus ja eläimistö

0

100

200 m

Luontoselvitykseen laadittu kartta arvokkaista luontokohteista Kuuskajaskarilla: Metsälain mukaan suojeltavat kuviot on merkitty punaisella. Monimuotoisuudeltaan ja
edustavuudeltaan arvokkaat kohteet on merkitty sinisellä. Eteläisin sininen alue kuvaa
tukkasotkien elinympäristöä. Vihreällä alueelle ei suositeta rantarakentamista. (Ahlman 2011, s. 27)

Kuuskajaskarin saaren kasvupaikkatyypit ovat vaihtelevia
itäosan karuista kallioisista kangasmetsistä, keskiosan kulttuurivaikutteisiin alueisiin ja länsiosan rehevämpiin kasvupaikkatyyppeihin. Saarella on pinta-alaansa nähden paljon
putkilokasvilajeja (Ahlman 2011, s. 21).
Luontoselvityksessä arvokkaimmiksi ja luonnontilaisimmiksi tunnistettiin pohjoisosan tervaleppämetsikkö ja
länsiosan rantakalliot (Ahlman 2011, s. 21). Ohessa löytyy
Kuuskajaskarin luontoselvityksessä esitetty kartta alueen
arvokkaista luontokohteista.
Kuuskajaskarin linnusto on hyvin monipuolinen ja parimäärät poikkeuksellisen suuria. Elinympäristöistä erityisen edustavia ovat etenkin rantakalliot merenrantaniittyineen sekä luonnontilaisen kaltaiset metsäalueet. Lajeista
tukkasotka ja kivitasku ovat vaarantuneita (VU) sekä tukkakoskelo, rantasipi ja teeri silmälläpidettäviä (NT). Teeri
on lintudirektiivin I-liitteen laji ja Suomen erityisvastuulaji,
kuten myös telkkä ja leppälintu. Tukkasotkan elinympäristö on lisäksi rajattu alueeksi, jota suositellaan säilytettävän
ennallaan. (Ahlman 2011, s. 13)
Luontoselvityksen yhteydessä saarelta ei ole löytynyt
merkkejä liito-oravasta.

3. NYKYTILAN ANALYYSI
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Kallioon louhitut tai betonista valetut juoksu- (Ylimpänä) Saaren polustoa.
Saaren pääasialliset rakennusvaiheet ajoittuvat 40- ja 60-luvuille. 40-luvulta
haudat antavat leimansa saaren länsiosan maiperäisin on punamultaisia, harjakattoisia rakennuksia, kuten entinen kasarmisemalle.
(Yllä) Rakennuskanta käsittää lukuisia puolustusvoimien raken- rakennus (ylinnä). 60-luvun lopulla rakennettiin neljä rivitaloa (alinna) ja uusi
nelmia, kuten ampumakatoksia.
kasarmi (keskellä).
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3.4

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

3.4.1 Rakennuskanta ja pihapiirit
Saaren rakentamisen merkittävimmät ajanjaksot sijoittuvat 1940- ja 1960- luvuille. 40-luvun rakennuksille tyypillistä ovat satulakatto ja punamultamaalaus. 60-luvun rakennuksien mittakaava on massiivisempi, mikä näkyy eritoten
kasarmirakennuksessa, 60-luvun lopulta ovat myös neljä
rivitaloa.
Päätien varren ympäristö on selkeästi kulttuurivaikutteista. Osin villiintyneet puutarhat rajaavat paikoin suljettuja pihoja, osittain pihapiirit avautuvat teille tai poluille.
Nurmi ja komea männystö ovat tyypillistä tälle alueelle.
60-luvun rivitalojen pihat aukeavat rannalla kulkevalle polulle, johon muodostuu puistomainen alue.
Rakennuskanta on pitkälti sijoittunut saaren itä- ja
keskiosaan.

Päätien lisäksi saarella on laaja polkuverkosto. Entinen
pururata kiertää saaren keskiosassa ja itärannalla, nykyisin
tosin paikoin umpeenkasvaneena. 2000-luvulla maastoon
merkitty geologia-aiheinen luontopolku kulkee saaren länsiosassa tuoden hyvin esiin saaren nähtävyydet.
Teitä ja polkuja risteilee alueella paljon, reitistöä voisi
selkeyttää jatkossakin esimerkiksi opastuksella.

3.4.3 Puolustusrakenteet
Linnakehistoriasta kertovat maisemassa monet rakenteet,
kuten kallioon louhitut / betonista valetut juoksuhaudat,
vallit, ampumakatokset ja -radat sekä tykkiasemat. Näiden
ylläpito ja esimerkiksi ampumaratojen avoimena pitäminen ovat tärkeitä toimenpiteitä saaren historiallisten arvojen ylläpitämiseksi.

3.4.2 Tiestö ja polut
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Vertailtaessa vuoden 1945 ja nykyhetken karttaa nähdään
tielinjausten osittain säilyneen (ks. s. 16). Nykyinen itärannan laiturilta etelärannalle kulkeva päätie näyttää mukailevan pitkälti vanhaa linjausta.
Saarella hahmottuu rakentamisen ’raittimainen’ rakenne, jossa rakennukset ovat suurimmaksi osaksi sijoittuneet päätien varteen. Saaren keskusta muodostuu teiden
risteykseen kahvilarakennuksen (vanhemman kasarmirakennuksen) ympäristöön.

KUUSKAJASKARIN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN IKÄRAKENNE
Teemakartta: Mustalampi, Elina 2008.
3. NYKYTILAN ANALYYSI
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Saaren länsiosassa näkymät avautuvat avomerelle ja idässä kohti kaupunkia. Vasemmalla ylhäällä näkymä tykin ampuma-akselia myöten Avoimet alueet kertovat saaren maankäytön historiasta. Yllä harjoituskenttinä toimineita alueita.
merelle länteen. Oikealla ylhäällä näkymä itään kohti Rauman kaupunkia.

Entinen säähavaintotorni toimii maamerkkinä saarella. Tornista aukeaa huikeat näkymät.
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3.5

Maisemakuva

Kuuskajaskari pienestä koostaan huolimatta sisältää maisemakuvaltaan varsin erilaisia alueita. Alueen maisemakuvan kannalta merkittävimpiä elementtejä ovat ranta-alueet
ja meri, avokalliot ja niiltä aukeavat näkymät merelle.
Avoimina säilyneet, ennen harjoituskenttinä ja viljelysalueina toimineet niityt kertovat maisemakuvassa alueen maankäytön historiasta.
Maisemakuva-karttaan on poimittu maisemakuvan kannalta tärkeitä elementtejä:

päätie
polut

Näkymät:
•
säähavaintotorneista (pohjoisempi yleisöltä suljettu)
•
länsiosan kallioisilta rannoilta merelle
•
ampuma-akseleilla
•
itäosan puiden lomasta siivilöityvät näkymät keskustan suuntaan

REUNAT
tärkeä kasvillisuusreuna
NÄKYMÄT
tärkeä näkymä puiden lomasta
tärkeä näkymä
maamerkki
AVOIMET ALUEET
niitty / nurmi
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ampumarata / - sektori
avokallio

Avoimet alueet:
•
ampuma-akselit
•
entiset harjoituskentät / viljelyalue
Maamerkit:
•
tykit, tornit, kasarmi
Tärkeät reunat:
•
alueen historiallisesta maankäytöstä kertovien
avoimina säilyneiden alueiden reunat
•
Lisäksi ranta-alue mudostaa tärkeän reunan saarta ulkoapäin tarkasteleville.

KUUSKAJASKARIN MAISEMAKUVA

3. NYKYTILAN ANALYYSI
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4. MAISEMAN ARVOT
4.1

Arvottamisen perustaa

Olennaista tulevaa maankäyttöä suunniteltaessa on tunnistaa alueen arvot, jotta niitä voidaan säilyttää ja ylläpitää. Tässä työssä arvojen tarkastelussa on käytetty neljää
pääluokkaa: ekologiset, kulttuuriympäristön, maisemalliset ja virkistykselliset arvot.
Ekosysteemipalvelut, ekologiset arvot ja ekologiset yhteydet
Ekosysteemi ja sen tuottamat palvelut luovat pohjan kaikelle ihmisen toiminnalle. Luonnon monimuotoisuutta ylläpitämällä ylläpidetään samalla ekosysteemin toimintaa
ja sen kykyä tuottaa palveluja; näitä ovat mm. ilman ja veden puhdistaminen, kasvihuonekaasujen sitominen, ruuantuotanto, puuraaka-aineen tuotanto sekä virkistys- ja
luontoelämykset. Luonnon monimuotoisuus taas edellyttää, että ekologinen verkosto on kattava ja toimiva, ja että
rakennetuillekin alueille jää riittävän laajoja luontoalueita.
Kaupunkisuunnittelussa ja metsien käytössä tulee huomioida minkälaista hyötyä kaupunkiluonto tai metsä tuottaa,
ja millaisia menetyksiä syntyy, jos luontoa häiritään.
Kulttuuriympäristön arvot
Kulttuuriympäristö muodostuu ihmisen ja luonnon vuorovaikutteisuudesta. Kulttuuriympäristön määritelmä pitää
sisällään rakennetun kulttuuriympäristön, kulttuurimaiseman ja muinaisjäännökset. Kulttuuriympäristöllä on tärkeä
merkitys sen kertoessa alueen historiasta, elinkeinoista ja
rakennuskulttuurista.
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Maisemalliset arvot – maisemarakenteen ominaispiirteet, maisemakuva, elämyksellisyys
Maisemalliset arvot koostuvat maisemarakenteen ominaispiirteistä ja havaittavan maisemakuvan erityispiirteistä. Maisemarakenteen arvoja voivat olla esimerkiksi
erityiset geologiset ominaispiirteet tai alueen erityiset vesiolosuhteet – nämä taas heijastuvat niin maisemakuvaan
kuin ekologisiin arvoihin. Maisemakuvan arvoiksi koetaan
usein esimerkiksi selkeästi hahmotettavat maisemakokonaisuudet, avoimet näkymät ja avoimien alueiden reunavyöhykkeet. Maisemalliset arvot ovat sidoksissa kulttuuriympäristön ja ekologisten arvojen kanssa.
Maiseman kokemiseen liittyy usein elämyksellisiä arvoja. Nämä ovat hyvin subjektiivisia, mutta niissä on yleisesti havaittuja piirteitä. Elämyksellisinä arvoina koetaan
usein maisemankuvan monimuotoisuus, vahva luontokokemuksen tunne, koskemattomuuden/mystisyyden sekä
vapauden/tilan tunteminen. Nämä arvot perustuvat Ruotsissa pidemmälle vietyyn tutkimukseen maiseman elämyksellisistä arvoista (esim. Upplevelsevärden 2001).
Virkistysarvot
Virkistys, retkeily, luonnossa liikkuminen ja luontoelämykset ovat tärkeä vastapaino kiireiselle arjelle. Virkistyminen
ja rentoutuminen ovat mahdollisia myös kaupunkiympäristössä, mutta luonnossa on oma rauhansa ja hiljaisuutensa. Virkistymiseen tarvitaan monipuolisia, erikokoisia
ja erilaisia alueita, jotka ovat asukkaiden saavutettavissa.

4.2

Kuuskajaskarin maiseman arvot

Ekosysteemipalvelut, ekologiset arvot ja ekologiset yhteydet
Kuuskajaskarin tärkeitä ekologisia arvoja ovat alueen geologiset ominaispiirteet, monimuotoinen linnusto sekä ranta-alueet.
Kuuskajaskarin luontoselvityksessä on tuotu esiin
alueen arvokkaimmat luontoalueet. Niitä ovat rantakalliot, rehevämmät ranta-alueet, pohjoisen tervalepikko sekä
koillisen luonnontilaisen kaltainen metsä.
Kulttuuriympäristön arvot
Kulttuuriympäristön arvoja on rakennusperinnön osalta
tarkasteltu rakennusinventoinnissa. Sen kriteeristö perustuu lakiin rakennusperinnön suojelemiseksi, joita ovat
kohteen harvinaisuus, tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoimaisuus ja kerroksisuus.
Inventoinnissa todetaan, että ”saaren rakennettu ja luonnonympäristö muodostaa kuitenkin ainutkertaisen, historiallisesti kerrostuneen ja muovautuneen miljöökokonaisuuden, joka on paljon enemmän kuin osiensa summa”
(Yrjölä 2011, s. 7)
Kulttuuriympäristön arvoja löytyy yksittäisten rakennuskohteiden lisäksi alueilta, jotka antavat viitteitä saaren
historiasta ja maankäytöstä. Näitä ovat ampumaradat,
harjoituskentät sekä 1900-luvun alun torpan avoimena
säilynyt entinen viljelyalue.

4.3
Maisemalliset arvot – maisemarakenteen ominaispiirteet, maisemakuva, elämyksellisyys
Kuuskajaskarin maisemarakenteen arvo on hieno, hyvin
näkyvissä oleva kallioperä. Elämyksellisinä arvoina voidaan
pitää maisemakuvan monimuotoisuutta, joka tulee esiin
vaihtelevina näkyminä, rakennetun ympäristön kerrostuneisuutena, sekä kasvupaikkatyyppien moninaisuutena.
Vahva merellisyys antaa tärkeän lisänsä maisemakuvan monimuotoisuuteen. Vahvan luontokokemuksen arvo
tulee esille erityisesti saaren länsiosan kalliometsissä ja
sieltä avautuvina näkyminä merelle ja lähisaariin. Vapauden ja tilan arvo perustuu ihmisen mielihyvään hahmottaa
laajoja kokonaisuuksia, tämä arvo käsittää usein laajojen
näkymien hahmottamista. Tällaisia kohteita löytyy nimenomaan saaren länsirannalta.

Maiseman ongelmakohdat / vauriot

Siinä missä ajallinen kerroksellisuus saattaa tuoda lisäarvoa rakennetulle ympäristölle saattaa se toisaalta aiheuttaa ympäristöön sekavuutta ja eri rakennustyylien yhteensopimattomuutta, kuten on nähtävillä saaren keskiosan
rakennetulla alueella. Esimerkiksi 60-luvun lopun rivitalot
ja kasarmit sekä vanhemmat rakennukset eivät muodosta
harmonista kokonaisuutta. Ympäristön hoidolla ja kehittämisellä on mahdollista parantaa alueen ilmettä. Ongelmaalueina ovat muun muassa saaren keskiosan kaatopaikka
ja rapistuvat rakenteet, mm. linnoituslaitteiden yhteydessä.

Virkistysarvot
Saaren virkistysarvot pohjautuvat pitkälti saaren elämyksellisiin arvoihin. Lisäksi saarella on matkailupalveluita,
geologia-aiheinen luontopolku ja muuta reitistöä, jotka
palvelevat virkistyskäyttöä.

Osa rakenteista on huonossa kunnossa. Ongelmakohtia ovat myös epäsiistit alueet, joihin on kerääntynyt romua.
4. MAISEMAN ARVOT
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA
MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET
Maiseman sietokykyanalyysillä on pyritty tunnistamaan
parhaiten maankäytön muutoksia kestävät alueet. Maiseman sietokyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon maisemarakenne, maisemakuva tai erilliset maiseman perustekijät
sietävät muutosta menettämättä ominaispiirteitään.
Maiseman sietokyvyn perusteella alue on luokiteltu
neljään luokkaan: pääasiallinen rakennettu vyöhyke, johon
voidaan osoittaa lisärakentamista, muutoksia kestävä alue,  
erityisesti säilytettäväksi suositeltava alue ja ehdottomasti
säilytettävä alue. Kustakin alueesta on listattu alueella vaalittavat arvot ja toimenpidesuositukset.

3.

5.

2.

1.

4.

Ehdottomasti säilytettävät alueet
Erityisesti säilytettäväksi suositeltavat alueet
Muutoksia kestävät alueet
Saaren pääasiallinen rakennettu
vyöhyke, johon voidaan osoittaa
lisärakentamista
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KUUSKAJASKARIN MAISEMAN SIETOKYKY
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Jatkosuunnittelussa tarkasteltava
lisärakentamisen alue

Yleisiä suosituksia:
•
Kuuskajaskarilla on Rauman saaristossa merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja, ja sillä on vetovoimaisuutta matkailu- ja virkistysalueena. Tämä käyttötarkoitus tulee
olla saaren kehittämisessä ensisijainen.
•
Rauman saariston maisemakuvasta nousee esiin
tärkeitä maamerkkejä, mm. Kuuskajaskarin entisen säähavaintoaseman torni. Maiseman kannalta saaristoon ei ole
syytä tuoda korkeita rakennuksia, jotka muuttaisivat näiden
maamerkkien asemaa.
•
Kuuskajaskarilla on tärkeä keskisen saariston metsäinen silhuetti. Saaren virkistys- ja matkailukäytön sekä
saaren ulkopuolisen maisemakuvan kannalta rantarakentamisen osoittaminen saarelle ei ole suotavaa. Myös saaren
sisäosan alueilla mahdollista puuston kaatamista / lisärakentamista suunniteltaessa tulee kiinnittää huomioita toimenpiteiden vaikutuksiin mereltä päin tarkasteltuna.

5.1 Pääasiallinen rakennettu vyöhyke,
johon voidaan osoittaa lisärakentamista
Alueen yleiskuvaus:
•
Saaren pääasiallinen rakennettu alue, jonka viherympäristö on puistomainen, keskittyy pääasiassa päätien varteen.
Alueella vaalittavat arvot:
•
arvokkaat rakennukset, vanha tielinjaus
•
puistomainen / puutarhamainen ympäristö, vanhat männyt
•
merelle siivilöityvät näkymät
Toimenpidesuositukset:
Osa-alue 1:
•
Raittimaista rakennetta voidaan korostaa ja
eheyttää lisärakentamisella.
•
Karttaan on osoitettu jatkosuunnittelussa erityisesti tutkittavat lisärakentamisen alueet.
•
Puistomaisen / puutarhamaisen ympäristön korostaminen ja hoitaminen. Rakennuskanta on
moninaista ja paikoitellen maisemakuva on sekava, jolloin vihersuunnittelulla (istutuksilla yms.)
voidaan yhtenäistää alueen ilmettä.

5.2 Muutoksia kestävät alueet
Alueen yleiskuvaus:
•
Saaren metsäinen keskiosa, johon sijoittuu mm.
entinen harjoituskenttä ja entinen säähavaintoaseman torni. Alue on tilallisesti paikoin jäsentymätön ja reitistö epäselkeä.

Alueella vaalittavat arvot:
•
Rakennukset, säähavaintotorni, harjoituskenttä.
•
Metsäinen maisema.
•
Merkittävät reuna-alueet: päätien ympäristön rakennettua ympäristöä rajaava puustoinen reuna,
joka korostaa päätien raittimaisuutta. Sekä harjoituskenttää rajaavat puustoiset reunat.
Toimenpidesuositukset:
Osa-alue 2:
•
Alue säilytettävä pääosin puustoisena.
•
Vaalittava päätien tilallista rakennetta (reunat)
sekä harjoituskentän avoimuutta.
•
Mahdolliset lisärakentamisen alueet osoitettava
niin, etteivät ne riko reuna-aluetta, eivätkä hävitä
harjoituskentän avoimuutta.
•
Reitistö selkeyttäminen.

5.3 Erityisesti säilytettäväksi suositeltavat alueet
Alueen yleiskuvaus:
•
Saaren koillis- ja kaakkoisosan puustoiset rantaalueet.
Alueella vaalittavat arvot:
•
Ekologiset arvot: Monimuotoinen ja edustava
tervaleppäyhdyskunta sekä merenrantaniitty.
Kuusivaltainen tuore kangas, joka yhdessä tervaleppäyhdyskunnan kanssa muodostaa saaren merkittävimmän metsäkokonaisuuden. Tukkasokkien
elinympäristö sekä yleisesti ranta-alueen monimuotoinen elinympäristö kasveille ja linnuille.
•
Näkymät merelle, ranta-alueiden reitistöt.

Toimenpidesuositukset:
Osa-alue 3-4:
•
Alue tulee säilyttää lisärakentamisen ulkopuolella.
•
Paikoin puustoa voidaan harventaa merelle näkyvyyden parantamiseksi luontoarvot huomioiden.
•
Reitistön laajentaminen. Koillisosan alueelle voidaan harkita kevyen polun raivaamista, jotta koko
saaren ympäri olisi kulkumahdollisuus.
•
Voimakkaan tulokaslajin, jättipalsamin, torjunta.

5.4 Ehdottomasti säilytettävät alueet
Alueen yleiskuvaus:
•
Länsirannan kallioalue ja puolustusympäristö.
Alueella vaalittavat arvot:
•
Arvokkaat kallioalueet
•
Puolustusta palvelleet alueet: ampumasektorit ja
-radat, vallit, juoksuhaudat yms. rakenteet
•
Näkymät, luonnontilaisuus
Toimenpidesuositukset:
Osa-alue 5:
•
Puolustusmaiseman ylläpito, mm. ampumalinjojen auki pitäminen
•
Ympäristön kulumisen ehkäiseminen

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET
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KÄSITTEET
Maisema
Muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä sekä ihmisen tuottamasta vaikutuksesta, jotka ovat ns. maiseman
perustekijöitä, niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta
sekä maiseman visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta,
maisemakuvasta.
Maiseman sietokyky
Tarkoitetaan sitä, kuinka paljon maisemarakenne, maisemakuva tai erilliset maiseman perustekijät voivat muuttua
menettämättä ominaispiirteitään.
Maisemarakenne
Muodostuu maiseman perustekijöiden keskinäisestä suhteesta ja vaihtelusta, jossa maiseman solmukohdat ja maamerkit jäsentävät maisemaa.
Maisematila
Tila, jonka muodostavat maiseman perustekijät ja niiden
keskinäiset suhteet. Maisematilat voivat olla selkeästi rajoittuvia tilakokonaisuuksia tai laajoja rajautumattomia
avoimia alueita. Maisematilat voivat muodostaa tilasarjoja.
Reunavyöhyke
Rajaa maisematilaa. Esimerkiksi peltoa rajaavat puut ja
muu kasvillisuus muodostavat maisematilan reunavyöhykkeen.
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Maamerkki
Luonnonelementti tai ihmisen toiminnan tulos, joka erottuu muusta ympäristöstä joko sijaintinsa (vrt. maisemarakenne), visuaalisen hahmotettavuuden/ ominaisuuden
(vrt. maisemakuva) tai siihen liitetyn merkityksen vuoksi.
Tyypillisiä maamerkkejä ovat kalliot, kirkot ja muut korkeat
rakennukset.
Näköala, näkymä
Näköala on jostakin katselupisteestä avautuva katselualue. Näkymä on rajatumpi, siinä yhdestä katselupisteestä
avautuu näköala tiettyyn suuntaan. Rajaus, kuten puut,
kehystää maisemaa ja tehostaa sitä valikoimalla kohteen
erilleen muusta maisemasta. Maisema käsite on yhdeltä
merkitykseltään kaukonäkymä eli kaukoympäristö.
Viheralue
Viheralue on kaupunki- ja taajamarakenteen kasvullinen
osa, kuten puistot, pihat, suojavyöhykkeet, virkistysalueiden kasvulliset osat ja retkeilyalueet.
Viheraluejärjestelmä, viheralueverkosto
Viheraluejärjestelmä tarkoittaa kaupunkirakenteeseen elimellisesti liittyvää, maisemarakenteen ehdoilla jäsentyvää
eri viheraluetyypeistä koostuvaa toiminnallista kokonaisuutta. Toimiva viheraluejärjestelmä vaatii yleensä toteutuakseen kokonaisvaltaisen viheralue- ja maisemanhoitosuunnitelman.

Kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita
sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen
ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat ja sen erilaiset
nimeämiset. Tarkemmin kulttuuriympäristöä voidaan kuvata käsitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristöön kuuluvat myös muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit.
Ekosysteemipalvelut
Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Ekosysteemipalvelut jaetaan yleensä kolmeen tai neljään luokkaan.
Kolmijaon mukaan ekosysteemipalveluja ovat:
•

Tuotantopalvelut

•

Säätelevät palvelut

•

Kulttuuriset palvelut

Kaaviokuva ekosysteemipalveluista ja esimerkkejä siitä, mitä kukin palvelu käsittää.
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