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Saapuminen Vanhaan Raumaan 

bussilla. Missään ei ole viitoitusta 

kohteeseen tai turisti-infoon.  



Turisti-info piileksii kaupungintalon alakerrassa. Vain 

huomaamaton teippi oven päällä paljastaa kyseessä 

ylipäätään olevan turisti-infon. Kadulla on pysäköintimittarin 

näköinen härveli, joka pitkään painaessa antaa kartan.  



Autolla Vanhan Rauman 

löytäminen on helpompaa, 

muttei paljoa. Opasteet 

eivät ole kovin 

informatiivisia ja ne ovat 

harvassa. 



Kahdella parkkipaikalla on ilmoitustaulut, joissa kerrotaan joitain perustietoja itse kohteesta. Katosten arkkitehtuuri 

antaa myös vihjeitä siitä, mitä on luvassa: puurakenteita, historiallista muotokieltä, nostalgiaa, perinteistä taitoa… 



Opastustaulun kartta on 

hyvin abstrakti. Se ei 

kerro missä olet tai mihin 

suuntaan pitäisi lähteä 

löytääksesi perille.  

 

Kartassa ei juuri kerrota 

Vanhasta Raumasta. 

Siinä mainitaan vain 

kuusi kohdetta. Tieto on 

pidetty minimissä. 



Vanha Rauma näkyy parkkipaikalle, mutta kävelyreittiä ei ole osoitettu. Onko tämä itse kohde ylipäätään?  

Vihdoin löydettyäsi pääkadun pään, löydät kyllä kohteen keskustaan.  Kierrellessä löytyy näkymiä. 



Matkalla eri turistikohteisiin näet 

hyvin hoidettuja, autenttisia 

kaupunkinäkymiä. 



Ullakolla varustettuja yksikerroksisia puutaloja… 



Keskustan rakennukset ovat hieman suurempia. Vierailukeskusta ei 

kuitenkaan ole näkyvissä. Onko sellaista?  



Vanha Raataihuone 1700-luvulta osoittautuu kaupungin 

museoksi. Tietoa nykyisestä käytöstä ei ole juurikaan 

näkyvillä, ja sekin vähä on vain suomeksi.  



Museossa sisällä kaikki muuttuu helpoksi. Henkilökunta on 

auttavaista ja karttoja sekä esitteitä on saatavilla.  



Jaettavassa turistikartassa on kuvailtu yhdeksän kohdetta (kolme enemmän kuin 

ilmoitustaululla). 



1. Vanha raatihuone. Museon päärakennus. Tärkein nähtävyys täällä on pitsikokoelma.  

Valitettavasti itse Vanhasta Raumasta ei ole minkäänlaista esitystä nähtävillä. 



Museon edessä makaa reliefi Vanhasta 

Raumasta. Se on kohteen sisällä ainoa 

“näkyvä” merkki siitä, että olemme 

maailmanperintökohteessa. Kuvassa kolme 

liettualaista turistia ovat löytäneet reliefin viime 

marraskuussa.   



2. Marela. Toinen 

museon rakennuksista. 

Varakkaan 

laivanvarustajan koti ja 

toimisto 1800-luvun 

lopulta. Vain pieni  

suomenkielinen 

messinkilaatta 

ovensuussa paljastaa 

kohteen.   



3. Kirsti.  Museon kolmas rakennus. 

Vaatimaton pihapiiri vanhan kaupungin laidalla 

on hyvin säilynyt esimerkki merimiehen perheen 

pihapiiristä 1700- ja 1800-luvuilta. Minkäänlaista 

kylttiä ei ole. Tällä pihalla toimi 

kansanrakentamisen kansainvälinen mittausleiri 

muutama vuosi sitten. ( mittauskuva Marika 

Konola-Tuominen) 





4. Taidemuseo. Auki satunnaisesti. Hyvin vaikea 

löytää kylttiä. Käynti pihan puolelta, mutta reittiä 

sinne ei ole kerrottu. Kaupunkilaisten oma 

salaisuus?.  



5. Pyhän ristin kirkko. 1400-luvun luostarikirkko 

on kaupungin vanhin rakennus ja samalla 

helpoimmin tunnistettava kohde.  



6. Pyhän kolminaisuuden kirkon rauniot 1400-luvulta.  



7. Kitukränn, Suomen kapein katu. Samalla yksi 

ankeimmista Vanhassa Raumassa. Kuriositeettien 

metsästäjille. 

8. Pitsinnyplääjän patsas. Se olisi hyvä ker- 

toa, sillä sitä on vaikea päätellä itse teoksesta. 



9. Tammelan korjausrakentamiskeskus. Ei 

tee isoa numeroa itsestään.  



Rakennuksessa on esillä hyvistä 

restauroinnin käytännöistä 

kertova pysyvä näyttely sekä 

melkosäännöllisesti järjestettäviä 

työpajoja. Tässä punamullan 

keittoa kesällä 2015.  

Emeritus neuvonta-arkkitehti 

Kalle Saarinen esittelee hyviä 

korjaustapoja.  



Vanhan Rauman pääkohde on 

mielestäni kaupunki itsessään noin 

kuusinesatoine rakennuksineen ja 

kahdeksinesatoine asukkaineen.  



Kuninkaankatu joulun aikaan. Kauppiaat, kahviloiden pitäjät ja ravintoloitsijat ovat hiljalleen tehneet 

Vanhasta Raumasta tärkeän turistikohteen. Paikka vetää sisustuskauppoihinsa, muotitaloihinsa ja 

ravitsemusliikkeisiinsä väkeä Raumaa suuremmalta alueelta.  



Kontion kahvila. Yksi perinteisimmistä 

pysähdyspaikoista Vanhassa Raumassa. 



Hotelliksi korjattu 1930-luvun osuuskauppa. 

Hotelleita ei ole liiaksi vanhan kaupungin alueella. 

Vuoden 1941 pommisuoja suosittuna 

ravintolana.  



Arkkitehti Markus Bernoulli Ojentaa auttavan kätensä 

kansainvälisellä opiskelijaleirillä kesällä 2015. Hän 

on suunnitellut pitkälti yli sata korjausta Vanhaan 

Raumaan, joista on myönnetty Europa Nostra 

palkinto. Se ei näy missään kaupungilla.  



Markus Bernoullin korjaukset sinisellä 

merkittyinä. 



Markus Bernoullin suunnittelema täydennysrakennus. 



 



Paras tapa tutustua kaupunkiin on 

oppaiden avustama. Tässä kaksi 

mainiota paikallista arkkitehtia, Jukka 

Koivula jaTimo Tuomola, kertovat 

arkkitehtuurin historiasta.  



Jukka Koivulan suunnittelema täydennysrakennus  

1990-luvulta. 



Rauman uudet torikatokset. 

Niihin ei helposti totu. Torin 

monet ongelmat on yritetty 

ratkaista yhdellä projektilla. 



Historiallisia rakennuksia on 

palautettu aiempiin kuoseihinsa. 

Vanhan Rauman huippukausi 

osui 1800-luvun lopulle, ja nyt 

sinne tehdään nostalgista 

paluuta.  



Uutta Satakuntalaista arkkitehtuuria! 

Ainakin kirjan mukaan.  



1970-luvun supermarketin uusi, 

paremmin Vanhan Rauman 

henkeen sopiva asu.  Jukka 

Koivula ja Timo Tuomola. 



Vanhan 

Rauman 

parhaat 

julkaisut eivät 

ole turisti-

ystävällisiä. 



Mittausleirejä Otaniemestä jaTampereelta. Potentiaalia 

kaupalliseen hyödyntämiseen.  

 



Vierailukeskus harjoitustyönä kesällä 2015 



Opiskelijatöitä Vanhan Rauman aktivoimiseksi 



 

Kiitoksia 


