
 
Vasarainen, Rauma  
 
Vasaraisten kyläkeskuksen risteysalue: 684-895-1-2651 Tila: Nihattulan paikallistie  
Omistaja: ei omistajaa (Tiehallinto)  
 
Kyläkoulun alue: koulu: 684-415-5-34 Tila: Jokela 
Omistaja: Rauman kaupunki, 0138780-9  
 
 
 

 
 

Vasaraisten ja Soukaisten kylät sijaitsevat Raumalla Unajan itäpuolella. Vasaraisten 
myöhäiskeskiajalla asutetusta kylämaisemasta nousevat esiin vanha kansakoulu 
ympäristöineen, kotiseutuyhdistys Muinan museomäki ja tammi Vasaraistentien 
maisemapuuna. Vasaraisissa kyläläiset pitivät tärkeänä keskustassa olevan vanhan tontin 
siistimistä, kyläkoulun sisääntuloalueen turvallisuuden parantamista, 
Nairastenojanvarren ja koulun viereisen entisen pellon raivaamista sekä vieraskasvien 
poistamista. Lähistöllä on Kylmänkorvenkallion muinaisjäännösalue (Muina hakenut ja 
saanut hoitoavustusta Museovirastolta) ja Seitsemän järven retkeilyreitti.  
 
Hoitosuunnitelma  
Vasaraistentien ja Nihattulantien risteysalueella entisen asuintontin alueelta (684-895-1-
2651) poistetaan vieraskasvit. Jäljelle jätetään vanhoja perennakasvustoja ja harkinnan 
mukaan pensaita. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kyläkoulun sisääntuloa tulee 
Nairastenojan varsilta avartaa pensaikkoa ja puita poistamalla (684-415-5-34 ja 684-895-
1-2651). Koulun viereiseltä entiseltä pellolta (684-415-6-147) voidaan poistaa pusikot, 
jonka jälkeen alue voidaan muuttaa maisemapelloksi (esim. auringonkukka, hunajakukka) 
tai köyhdyttää kedoksi. Vieraskasvien poistaminen ja pellon muuttaminen kedoksi 
vaativat vuosittaista hoitoa.  
 
Kiinteistöjen rajat tulee tarkastaa maastossa ennen töiden aloittamista.  
 
Satakunnan Museo ohjaa ja neuvoo maisemanhoidon suunnittelussa ja 
toteutuksessa.  
 

Kohteen sijainti 
alueella  

Kiinteistötunnus 2014  2015 & 2016  2020  

Entisen tontin 
alue  

684-895-1-2651 
 

vieraskasvien 
poisto 
(jättipalsami)  

vieraskasvien 
poisto  

 

Nairastenojan 
varsi   

684-415-5-34 ja 
684-415-6-156 

pensaiden ja 
vieraskasvien 
(jättipalsami) 
poisto, puiden 
poistoa  

vieraskasvien 
poisto  

kuten 
2014  

Koulun 
sisääntuloalue, 
silta  

684-415-5-34 ja 
684-895-1-2651 

pensaiden, puiden 
ja vierask. poisto  

vieraskasvien 
poisto  

kuten 
2014  

Entinen 
peltoalue 
koulun vieressä  

684-415-6-147 pensaat pois, niitto, 
maisemakasvit tai 
köyhdyttäminen  

niitto, pellon 
köyhdyttäminen  

 

Yhteyshenkilöitä:  
Kotiseutuyhdistys Muina: Sylvi Ronkainen ja Leena Kekäle   
Rauman kaupunki: Mirja Kotiranta, puh. 02-8343091, 050-3050317 



Vasarainen, Rauma 
 
Entinen pelto: 684-415-6-147 Tila: Lisäjokela  
Omistaja: Rauman maalaiskunta   
 
Nairastenojan pieni kulmaus: 684-415-6-156 Tila: Mattila 
Omistaja: Vihola Mirka & Ville, Alhontie 2, 26740 Vasarainen 
 
 
 
 

 

Soukaisissa haluttiin kiinnittää huomiota risteysalueen tielinjauksen ja Ihamonojaan. 
Ihamonojan ympäristö on luontaisesti lehtomaisen rehevää, joten raivauksella ei 
saavutettaisi pysyviä vaikutuksia. Mikäli aluetta ruopataan on kysyttävä lupa Ely-
keskuksesta sekä sitouduttava vuosittaiseen alueen hoitoon. Uuden tielinjauksen 
ympäristöä voidaan maisemoida viemällä ylimääräistä soraa pois tai koota sora 
käytettäväksi myöhemmin. Monimuotoisten elinympäristöjen lajisto voi kärsiä 
ruoppauksista tai kadota niiden takia kokonaan. Ruoppaustoimenpiteistä voi aiheutua 
mm. veden samentumista, ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä veteen ja kalojen 
kutualueiden tuhoutumista. Pienimmästäkin ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) ennen toimenpiteen aloitusta. 
Tilavuudeltaan yli 500 m³ ruoppaukset vaativat aina vesilain mukaisen luvan.  
 
Kiinteistöjen rajat tulee tarkastaa maastossa ennen töiden aloittamista.  
 
Satakunnan Museo ohjaa ja neuvoo maisemanhoidon suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
 
Soukainen, Rauma  
Soukaisten tielinjauksen ympäristö: 684-415-4-73 Tila: Jokiniitty 
Omistaja: Soukainen Jyrki & Sari, Soukaistentie 103, 26740 Vasarainen  
 
Soukainen, Rauma  

 
 



Vasaraistentien ja Nihattulantien risteysalueen vanha tontti. 

 
Vasaraistentien ja Nihattulantien risteysalueen vanha tontti. 

 
Kyläkoulun sisääntuloalue. 

 

Kyläkoulun sisääntuloalue. 

 
Näkymä entiselle pellolle koulun leikkikentältä.  

 
Soukaisten vanha ja uusi risteys. 

 
 

 


