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RAUMANäe ja koe valovoimainen
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Kaupunki täynnä elämää ja tapahtumia. 
Rauma on lukuisista festivaaleista ja 
tapahtumistaan tunnettu, eläväinen 
kulttuurikaupunki.

Rauman kesä tarjoaa nähtävää ja 
koettavaa kaiken ikäisille vieraille. 
Kiinnostuneita matkailijoita käy 
kaikkialta ympäri maailmaa.
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Rauman saaristo koostuu noin 
300 luonnonkauniista saaresta. 
Saaristoon voit tutustua 
esimerkiksi vesibussiretkellä.

Vanha Rauma on Pohjoismaiden laajin 
yhtenäisenä nykypäivään saakka 
säilynyt puukaupunkialue.

Joulukaupunkina Rauma on 
vertaansa vailla. Vanhassa 
Raumassa pääset kokemaan 
Pitsikaupungin joulutunnelman.

Valoa, väriä 
ja valkeutta, 

taivaalla 
pitsihiutaleita.”

”
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RAUMAMeri on Rauman sydän ja sielu

Vuonna 1442 perustettu, kahden UNESCOn 

maailmanperintökohteen Rauma on Suomen kolmanneksi 

vanhin kaupunki, joka ei ole vuosien varrella kadottanut 

omaleimaisuuttaan. Meren äärellä kasvanut elinvoimainen 

kaupunki on tunnettu muun muassa pitsistä, merenkulusta, 

persoonallisesta omasta kielestään ja vahvasta 

paikallisidentiteetistään. Tervetuloa näkemään 

ja kokemaan ainutlaatuinen Rauma.Rauma sijaitsee 
Suomen länsirannikolla. 
Se on Itämeren tärkeä 
satamakaupunki.

RAUMA
Tampere

Turku
Helsinki



Kesäkaupunkina Rauman tunnusmerkkejä ovat meri ja kaunis saaristo, 

viihtyisät kahvilat sekä ravintolat ja tunnetut kulttuuritapahtumat. Lue lisää 

ja tutustu Rauman kesäiseen tarjontaan.

RAUMAN KESÄ JA SYKSY

RAUMAodottaa sinua

Unohtumattomia seikkailuja maalla ja merellä. Niitä tar-
joaa kesäinen Rauma, joka houkuttelee luokseen matkai-
lijoita ympäri Suomea ja kaikkialta maailmasta.

Raumalla sijaitsee Suomen seitsemästä 
UNESCO-maailmanperintökohteesta kaksi. Upeasti säi-
lynyt historiallinen puutalokaupunki Vanha Rauma ihas-
tuttaa värikkäillä taloillaan, kapeilla kujillaan ja pienillä 
putiikeillaan, joista voit löytää toinen toistaan jännittä-
vämpiä aarteita ja käsitöitä.

Toinen Rauman maailmanperintökohde on Sammal-
lahdenmäki, jossa yhdistyy kaunis luonto ja historiallisesti 
arvokas arkeologinen muinaisjäännösalue.

Rauman merellisyydestä pääset nauttimaan kaik-
kein parhaiten lähtemällä saaristoon. Pääset käy-
mään saaristossa vaivattomasti, vaikka et omistai-
si omaa venettä. Kylmäpihlajan majakkasaarelle ja 
Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaarelle on kesä-
aikaan päivittäiset vesibussiyhteydet.

Rauman museoissa voit tutustua kuvataiteen 
lisäksi esimerkiksi käsitöihin ja merenkäynnin 
historiaan. Lisää kaupungin museotarjonnasta 
voit lukea sivulta 18–19.

Upea saaristo ja seikkailut
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Vuonna 1999 ensimmäistä kertaa 
järjestetty RMJ on yksi Rauman 
kesän suurtapahtumista.
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Tapahtumakesä täynnä ohjelmaa
Suomalaisen kesän tärkein juhla on juhannus, jol-
loin Raumasta tulee yksi keskikesän vieton keski-
pisteistä. Otanlahden rannalla järjestettävä Rau-
manmeren juhannus eli RMJ on todellinen kesän 
klassikkotapahtuma. 

Rauman kesä huipentuu Pitsiviikkoon, jolloin 
kadut täyttää iloinen markkinahumu ja karnevaa-
litunnelma. Pitsiviikon ohjelma on ainutlaatuinen 
kokonaisuus perinteitä, paikalliskulttuuria ja mo-
dernia festivaalitarjontaa. Suurin osa tapahtumista 
on pääsymaksuttomia ja ikärajattomia.

Elokuussa Raumalla pääsee nauttimaan mo-
nipuolisesta kulttuurista. Rauma Festivo tuo kau-
punkiin korkeatasoista kamarimusiikkia, Rauma 
Blues puolestaan kotimaisen sekä kansainvälisen 
blueskentän kärkinimiä. Elokuvan ystäviä palvelee 
maineikas Blue Sea Film Festival.

Tervetuloa ainutlaatuiseen 
kesäkaupunkiin nauttimaan 

tapahtumista ja nähtävyyksistä!”
”

visitrauma.fi
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VANHA RAUMA
ja puutalokort telit hurmaavat

Koristeellisia puutaloja, idyllisiä katunäkymiä ja 

tunnelmallisia putiikkeja sekä kahviloita. Vanha Rauma 

on ainutlaatuinen historiallinen puukaupunkialue, jossa 

on paljon hauskaa tekemistä ja kiinnostavaa nähtävää.

VANHA RAUMA

visitrauma.fi
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Pohjoismaiden laajin yhtenäisenä nykypäi-
vään saakka säilynyt puukaupunkialue on 
Vanha Rauma. Sen kapeat kadut noudatta-
vat keskiaikaisia linjoja ja niitä reunustavat 
vanhimmilta osiltaan jo 1700-luvulla raken-
netut talot.

Rakennuskanta on syntynyt vuosisato-
jen aikana ja muodostaa kiinnostavia, rik-
kaita historiallisia kerroksia. Tunnustukse-
na sen merkittävyydestä Vanhalle Raumalle 
myönnettiin UNESCOn maailmanperintö-
kohteen arvo vuonna 1991.

Vanha Rauma on kaupungin elävä keskus, josta rauma-
laiset ovat syystäkin ylpeitä. Keskellä Vanhaa Raumaa si-
jaitseva kauppatori on kaupungin sykkivä sydän – keskel-
lä kaikkea, kirkon ja raatihuoneen välissä. Kauppatorilla 
juodaan raumalaisittain pystökaffet eli kahvit seisten aa-
mun aikaisina tunteina.

Vanhan Rauman kaupat ja palvelut ovat kiehtovia ja 
persoonallisia. Pienet erikoisliikkeet, kuten vaatekau-
pat, lahjatavaroita myyvät pikkuputiikit ja monet sisustus-
liikkeet kutsuvat tutustumaan monipuoliseen tarjontaan. 
Alueella on reilu sata ihastuttavaa putiikkia.

Vanhaan Raumaan tutustuu ehdottomasti parhai-
ten kävellen ja ajan kanssa, kauniin puutalomiljöön salai-
suuksiin rauhassa tutustuen.

Viehättäviä putiikkeja ja kahviloita

PYHÄN RISTIN KIRKKO
Vanhassa Raumassa sijaitseva Pyhän Ristin kirkko 
on Rauman pääkirkko ja kaupungin tärkeimpiä maa-
merkkejä. Kirkon rakensivat alun perin fransiskaani-
veljet luostarinsa kirkoksi 1500-luvun alussa. 

Pyhän Ristin kirkko on ainoa jäljellä oleva fran-
siskaanien Suomeen rakentamista kirkoista ja ainoa 
keskiajalta säilynyt rakennus Raumalla.

TIESITKÖ? 
Vanhassa Raumassa sijaitsee 
kooltaan pieni, mutta maineeltaan 
sitäkin suurempi katu – Suomen 
kapeimmaksi kaduksi usein 
mainittu Kitukränn. 

Leikkimielisen Suomen 
ennätyksen se on ansainnut 
hieman mittaustavasta riippuen 
vain noin 263 cm leveydellään.

Vanhan Rauman kaupat 
ja palvelut ovat kiehtovia 

ja persoonallisia.”
”
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MERI JA LUONTO

RAUMAN LUONTO
Meren läsnäoloa ja maailmanperintökohde Sammallahdenmäki

Rauma on rannikkokaupunki, jossa merellisyyden 

ja satamakaupungin tunnelman voi aistia. UNESCO-

maailmanperintökohde Sammallahdenmäki taas 

yhdistää luonnon ja historian. 

Voidaan sanoa, että raumalaisten suonissa 
virtaa meriveden suolainen veri. 

Rauma on merkittävä Itämeren sata-
makaupunki, minkä vuoksi merenkululla 
on aina ollut olennainen rooli raumalais-
ten arjessa. Aina keskiajalta asti on Rau-
man satama toiminut tavaroiden väylänä 
ulkomaille ja sieltä muualle Suomeen.

Kaupungin väestöstä moni onkin saa-
nut aikojen saatossa leipänsä meriltä – 

joko seilaten, kalastaen tai satamassa 
työskennellen. 

Jos rakastat merta ja luontoa, voit 
ammentaa suolaisenraikkaita kokemuk-
sia ja elämyksiä joko vesibussiretkillä tai 
omalla veneellä. Rauman saaristo koos-
tuu noin 300 luonnonkauniista saaresta ai-
van kaupungin kupeessa. Saaristo on kes-
keinen osa Selkämeren kansallispuistoa.

”

88

Muist raumlaine: 
isäs ja äitis o meri,

snuu veljes sen 
duska ja vaeva.
Snuu suanisas 

kiärtä ai 
sualane veri.

Snuun daevas 
o meri ja laeva.”

–Tauno Koskela



RAUMAN LUONTO

Tutustuminen Rauman toisen UNESCOn maailmanperintö-
kohteen Sammallahdenmäen historiallisiin maisemiin on 
hieno elämys. 

20 kilometrin päässä keskustasta Lapin Kivikylässä si-
jaitseva pronssikautinen hautaröykkiöalue kätkee sisäänsä 
myyttisiä tarinoita ja on erinomainen päiväretkikohde. 

Sammallahdenmäki avaa matkailijalle skandinaavisen 
pronssikauden ja varhaisen rautakauden (1500–50 eKr.) 
länsisuomalaisia perinteitä, uskontoa ja hautaustapoja. 
Alueella on yhteensä 36 kooltaan ja muodoltaan erilaista 
hautaröykkiötä.

Sammallahdenmäki on myös luontoharrastajan koh-
de, jossa voi ihailla vuodenaikojen kiertoa. Keväällä luonnon 
herääminen pysäyttää kävijän kiireisen arjen. Syksyisin voi 
aistia luonnon valmistautuvan talveen kanervien kukkiessa 
sekä sammaleiden ja jäkälien värittäessä maisemaa.

Sammallahdenmäki on hyvä päiväretkikohde

LÄHDE MERISEIKKAILULLE 
VESIBUSSILLA!
Kesäaikaan päivittäin liikennöivät vesibussit mah-
dollistavat merelliset kokemukset kaupungin 
asukkaille ja vierailijoille.

Vesibussi ja venetaksit kuljettavat Kylmä-
pihlajan majakkasaarelle, Kuuskajaskarin loma-  
ja linnakesaarelle ja Reksaaren viihtyisille luonto-
poluille. Mantereelta merta pääsee parhaiten 
ihastelemaan Syväraumanlahden Kiikartornista.

Rauman saaristo koostuu 
noin 300 luonnonkauniista 

saaresta.””
9



Rauman kesä huipentuu

PITSIVIIKKOON
heinäkuussa

Kaupunkifestivaali Pitsiviikko on 

ainutlaatuinen kokonaisuus perinteikästä 

paikalliskulttuuria ja modernia 

festivaalitarjontaa.
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RAUMAN PITSIVIIKKO



Pitsikaupunki, Pitsiviikko, Pitsiturnaus... Rauman 
pitsi näkyy paikallisessa kulttuurissa ja tapahtu-
missa vahvasti. Pitsillä on pitkät perinteet Raumal-
la, jossa sitä on aikojen saatossa nyplätty enem-
män kuin missään muualla Suomessa.

Pitsikulttuuri on perinteistä käsityökulttuuria, 
joka elää myös nykypäivässä. Nypläystaito siirtyy 
sukupolvelta toiselle, nykyään myös kansalaiso-
piston kursseilla, joita on järjestetty säännöllisesti 
aina 1900-luvun puolivälistä asti. 

Pitsituotteet ovat erittäin suosittuja tuliaisia, 
joita kannattaa kysellä Vanhan Rauman putiikeista. 
Esimerkiksi nyplätty kirjanmerkki tai pitsikoru on 
hieno muisto vierailusta pitsikaupungissa.

Rauman Pitsiviikko järjestetään 22.-30.7.2023. 
Tutustu ohjelmaan nettisivuilla pitsiviikko.fi

Mustan Pitsin Yö tuo karnevaalitunnelmaa
Yksi Rauman kesän ehdottomista kohokohdista on 
heinäkuun lopulla järjestettävä Pitsiviikko, jolloin 
koko kaupunki sykkii iloista elämää. Pitsiviikon oh-
jelmassa on kymmeniä näyttelykohteita, käsityötek-
niikoiden työpajoja ja erilaisia käsityönäytöksiä sekä 
iloista markkinatunnelmaa. 

Erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia viikon aikana 
on yli sata kappaletta. Pitsiviikko huipentuu Mustan 
Pitsin Yöhön, jolloin musiikki täyttää Vanhan Rauman 
ja liikkeet palvelevat pikkutunneille saakka.

Kymmeniä tuhansia kävijöitä vuosittain Raumal-
le kokoava tapahtuma on järjestetty yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1971 lähtien.

NEULO ITSE 
PITSIKUVIOINEN 
RAUMA-NEULE!
Kiinnostaako käsityöt perinteisessä 
raumalaisessa hengessä? Rauman 
kaupunki lahjoitti vuonna 2021 kaikille 
neulojille vapaaseen käyttöön pitsikuvioisen 
Rauma-neulepaidan mallin.

Somehitiksi nousseen neuleen ohjeet 
löydät Rauman verkkosivuilta. Mallin suunnit-
telivat pitsitaiteilija Tarmo Thorström ja Katrina 
Salo. Inspiraationa toimivat Uus kultseppä ja 
Mandeljepyri-pitsit. 

VANHAN RAUMAN 
AVOIMET PIHAT JA 
PIHAKIRPPIKSET
Pitsiviikkojen aikaan useat Vanhan Rau-
man asukkaat avaavat pihojaan yleisön 
nähtäväksi tai järjestävät pihakirppiksiä.

Mustan Pitsin Yönä musiikki 
täyttää Vanhan Rauman 

ja liikkeet palvelevat 
pikkutunneille saakka.”

”

Neuleen ohjeen 
löydät täältä!
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KESÄTAPAHTUMAT

Rauman kesässä riit tää 

TAPAHTUMIA 
JA TEKEMISTÄ

Rauma on lukuisista festivaaleista ja 

tapahtumistaan tunnettu, eläväinen 

kulttuurikaupunki. Lue lisää Rauman kesän 

tapahtumatarjonnasta ja aktiviteeteista.

Rauman tapahtumatarjonta on runsas ja monipuolinen 
ympäri vuoden. Monilla raumalaisilla festivaaleilla on 
pitkät perinteet ja ne kuuluvat alansa kärkitapahtumiin.

Juhannuksena Rauma nousee yhdeksi Suomen 
kesäisistä keskipisteistä Otanlahdessa järjestettävän 
RMJ-festivaalin myötä. 

Elokuussa Rauma Festivo sekä Rauma Blues ke-
räävät väen yhteen keskustan tuntumaan. Blue Sea Film 
Festival -elokuvafestivaalilla nähdään kotimaisen elokuva-
alan tähtiä. 

Festivaalikesä sisältää 
monipuolisesti 

musiikkia ja elokuvia.”
”
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RAUMAN 
MAAUIMALA MAKIS
Makis on Raumalla Otanlahden rannalla 
sijaitseva maauimala. Vuonna 2020 remon-
tin jälkeen uudelleen auennut maauimala 
on arkkitehti Ilmari Niemeläisen suunnit-
telema ja rakennettu vuonna 1955.

Suuntaa koko perheen voimin uimaan, 
pelaamaan minigolfia tai nauttimaan teras-
sin antimista. Rannan viehättävältä puisto-
alueelta Makiksen vierestä löydät lisää pal-
veluita ja hauskoja aktiviteetteja.

LIIKENNEPUISTO JA 
KIPPARINPUISTO
Liikennepuistossa on mahdollisuus harjoitella liikenne-
käyttäytymistä polkupyörillä, polkuautoilla sekä lokari-
autoilla.

Puisto sijaitsee Kipparinpuiston yhteydessä, osoit-
teessa Vähämaanpuisto 7. Kipparinpuisto on ympäri  
vuoden toimiva avoin leikkipuisto, johon kaikki ovat  
tervetulleita leikkimään omatoimisesti, vaikka aamusta 
iltaan asti.

RAUMAN KESÄTAPAHTUMIA
RMJ – RAUMANMEREN JUHANNUS 2023
22.–24.6.2023
RMJ:n legendaarisilla juhannusfestareilla on laadukas 
kattaus sekä kotimaisia että ulkomaisia artisteja.

PITSIVIIKKO 2023 
22.–30.7.2023
Pitsiviikon ohjelma on ainutlaatuinen kokonaisuus 
perinteitä, paikalliskulttuuria ja modernia 
festivaalitarjontaa.

RAUMA FESTIVO 2023
1.–5.8.2023
Rauma Festivo on vuodesta 1984 järjestetty 
kamarimusiikkifestivaali, jonka ohjelmisto rakentuu 
vuosittain vaihtuvan teeman ympärille.

RAUMA BLUES 2023
10.–12.8.2023
Vuosittainen blues-musiikin festivaali Rauma Blues 
lukeutuu kansainvälisen blueskentän ykkösfestivaaleihin.

BLUE SEA FILM FESTIVAL 2023
17.–20.8.2023
30. kertaa järjestettävä elokuvafestivaali Blue Sea Film
Festival ilahduttaa elokuvaväkeä elokuussa.

Katso lisää 
tapahtumia:
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VALOA JA ELÄMYKSIÄ
Rauman talvessa

Rauman joulun hurmaava tunnelma
Pitkän talven keskelle lämpöä ja rauhaa tuo 
joulun aika. Rauma on ainutlaatuinen joulu-
kaupunki, jossa yhdistyy Vanhan Rauman 
tunnelmallinen miljöö, käsityökaupungin 
vahvat perinteet ja erilaiset joulutapahtumat. 

Pimeintä vuodenaikaa valaisevat Vanhan 
Rauman tunnelmalliset jouluvalot ja uuden-
vuoden valaistukset, jotka loihtivat kaupun-
kiin kauniita värejä.

14
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VALOA JA ELÄMYKSIÄ
Raumalla on matkailukaupunkina tarjottavaa 

ympäri vuoden. Talvella ja keväällä kannattaa 

tutustua kulttuuritarjontaan, luontokohteisiin –  

 ja ehkä Suomen legendaarisimpaan jääkiekon 

paikalliskamppailuun.

Talvi on vuoden parasta aikaa tutustua museoihin, käydä 
kulttuuritapahtumissa ja hankkia virkistäviä taide-elämyksiä.

Vanhan Rauman mukulakivipäällysteiset ja mutkittelevat 
kadut kutsuvat talvisiin kävelyretkiin, ostoksille pieniin putiik-
keihin ja kahviloihin nauttimaan hämärtyvistä illoista. Täällä 
kulttuurikävelyt ja tutkimusmatkat ovat helppoja, sillä kaikki 
on kävelymatkan päässä. 

Korkeatasoisen kuvataiteen lisäksi museot kutsuvat 
tutustumaan myös paikallishistoriaan esimerkiksi Vanhalla 
Raatihuoneella, Rauman merimuseossa tai vauraan laivan-
varustajan kotimuseossa Marelassa.

Ihastele kevään merkkejä!
UNESCO-maailmanperintökohde Sammal-
lahdenmäki on myös mahtava luontoharras-
tajan kohde, jossa pääsee kokemaan vuoden-
aikojen kierron. 

Syksyllä Sammallahdenmäellä voi ais-
tia luonnon valmistautuvan talveen, keväällä 
luonnon herääminen ihastuttaa ja pysäyttää 
kävijän kiireisen arjen. 

Rauman Kipparinpuisto
on avoin leikkijöille 

ympäri vuoden.” 
”
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HISTORIALLINEN JA KANSAINVÄLINEN RAUMA

Rauman juuret ovat

HISTORIALLISET
ja kansainväli set

Rauman kaupungin omaleimainen kulttuuri 

ja kieli sisältävät vaikutteita, jotka ovat 

peräisin muun muassa merimiehiltä ja 

maailman satamista.

Rannikko- ja satamakaupunkina Rauma on aina saanut 
poikkeuksellisen monipuolisia kansainvälisiä vaikutteita 
muualta Euroopasta.

Vanhan Rauman kadut vilisevät edelleenkin vierai-
lijoita eri puolilta maailmaa. Sen asemakaavassa on yhä 
nähtävissä eurooppalaisen keskiaikaisen kaupungin piir-
teitä, kuten kapeita ja mutkittelevia kujia sekä persoonal-
lisen epäsäännöllisiä tontteja.

RAUMAN OMA MURRE – 
RAUMAN GIÄL
Kuuluisa Rauman giäl elää Raumalla 
isoissa ja pienissä yksityiskohdissa. Rau-
man giältä näkee kaupungilla mm. kyl-
teissä ja Rauman kaupungin tunnetussa 
sloganissa. Ol niingon gotonas!
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Vanhan Rauman kadut 
vilisevät vierailijoita eri 

puolilta maailmaa.”
”
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Rauman giäl sai vaikutteita ulkomailta

Tunnusomaisen Rauman giälen eli Rauman murteen 
syntyvaiheista ei ole tarkkaa tietoa, mutta ulkomail-
ta vaikutteita tuoneiden merimiesten ansiosta siinä 
on paljon muiden kielten sanastoa.

Vanhassa Raumassa katse kannattaa suunnata 
ikkunoihin, joista monista löytää juorupeilin tai pos-
liinikoirat. Merimiesten posliinikoirat asetettiin ikku-
nalaudalle kasvot huoneen suuntaan isännän olles-
sa kotona. Kun merimies pakkasi säkkinsä ja lähti 
laivalle, kuonot käännettiin ulospäin.

LAPSKOUSSI ON PERINTEINEN 
RAUMALAINEN HERKKU
Lapskoussi on raumalaisten perinneruoka, joka on 
tullut Raumalle merimiesten mukana. Ruokalaji 
tunnetaan myös monissa muissa Euroopan satama-
kaupungeissa. Saksassa se on Labskaus, ruotsiksi 
lapskojs. 

Lapskoussin maun salaisuutena ovat pitkään 
kypsennetyt mureat lihat, juurekset ja mausteet. 



Kiinnostavia museoita 
ja paikalli sta

KULTTUURIA
Rauma on herkullinen kohde museoiden, 

kuvataiteen ja merellisen kulttuurihistorian 

ystäville. Tutustu kaupungin kulttuuritarjontaan 

ja kurkkaa ainakin nämä tärpit!

Vanha Raatihuone
Kauppakatu 13, Rauma

Alkuperäisessä asussa säilyneitä 1700-luvun 
raatihuoneita on Suomessa kaksi, Raumalla ja 
Porvoossa. Torin laidalla sijaitseva Rauman 
Vanha Raatihuone vuodelta 1776 toimii nykyisin 
museona. 

Raatihuoneella voit tutustua pitsinnypläyk-
seen liittyvään esineistöön sekä vaihtuviin näyt-
telyihin. Museokauppa Kistupuadista löydät 
ainutlaatuisen valikoiman raumalaista käsityötä 
ja muita persoonallisia matkamuistoja.

Marela
Kauppakatu 24, Rauma

Tutustu vauraan raumalaisen laivanvarustaja-
perheen elämään purjelaivamerenkulun 
kukoistuksen aikaan. 

Marela on kauppias- ja laivanvarustaja-
sukujen kotimuseo, jonka päärakennus on 
saanut nykyisen uusrenessanssivuorauk-
sensa 1800-luvun lopulla. Tuolloin talo 
oli johtaviin porvareihin kuuluvan Gabriel 
Granlundin omistuksessa. 
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KULTTUURI JA MUSEOT



KULTTUURIA
Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo
Syväraumankatu 41, Rauma

Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo esittelee raumalaisen 
tehtailijapariskunnan ainutlaatuisen edustuskodin ja taide-
kokoelman. Koti avattiin museona vuonna 1988. 

Tunnelmallisessa kotimuseossa yhdistyvät edustuskodin 
tyylikkyys ja pitkäaikaisen asumisen myötä syntynyt kodikkuus. 

Rauman merimuseo, 
Kalliokatu 34, Rauma

Vanhassa merikoulussa sijaitseva Merimu-
seo on suosikkikohde sekä lapsille että ai-
kuisille. Merimuseossa saat tietoa rikkaas-
ta ja jännittävästä merenkulun historiasta 
Raumalla. 

Haluatko tietää, mitä löytyy merimies-
arkun sisältä? Saa koskea! -toimintapisteet 
tutustuttavat hauskalla, kävijän omaa oival-
tamista tukevalla tavalla purjelaivakauden 
merimieselämään. Näissä toimintapisteissä 
saa koskea esineisiin ja kokeilla asioiden 
tekemistä itse. 

Erikoisuutena Merimuseossa on laiva-
simulaattori, jolla pääsee seikkailemaan 
maailmalle! Kartasta näet missä kohtaa 
laiva kulkee ja mitä reitin varrella on.

Rauman taidemuseo
Kuninkaankatu 37, Rauma

Rauman taidemuseo tarjoaa Suomen tai-
teen kultakauden teoksia ja kansainvälisiä 
nykytaidenäyttelyitä idyllisessä vaalean-
punaisessa talossa Vanhassa Raumassa.

Museon rakennukset ja kaunis piha-
piiri muodostavat yhden Vanhan Rauman 
parhaiten säilyneistä talokokonaisuuksista. 
Arvokkaassa miljöössä esitellään kiinnosta-
via taiteen ilmiöitä nykytaiteesta taiteen 
historiaan.

Ohjelmassa on vaihtuvia näyttelyitä, 
tapahtumia ja työpajoja. Pysyvästi esillä 
oleva kokoelma sisältää teoksia Suomen 
taiteen kultakauden keskeisiltä tekijöiltä. 
Edustettuina ovat mm. Akseli Gallen-
Kallela, Elin Danielson-Gambogi, 
Pekka Halonen ja Victor Westerholm.

”

URHEILUKULTTUURI 
RAUMALLA
Raumalainen urheilu tunnetaan erityisesti 
Rauman Lukosta, joka on yksi Suomen perin-
teikkäimmistä jääkiekkoseuroista. Satakunnan 
paikalliskamppailu Lukko–Ässät on tunnelmal-
taan ainutlaatuinen ja maineeltaan legendaa-
rinen mittelö.

Rauman Pitsiturnaus on perinteikäs 
kotimaisen jääkiekkokauden avaustapahtuma 
ja todellinen urheilun ystävien kansanjuhla.
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Urheilufani, 
historiaharrastaja, 
arkkitehtuurin tai 

taiteen ystävä? 
Raumalla on aina 

jotakin juuri sinulle.”



RAUMAN JOULU

Pitsikaupungin

JOULU
välit tää aitoa joulun henkeä

” Valoa, väriä ja valkeutta, 
taivaalla pitsihiutaleita.”

2020



Koe maailmanperintökohde Vanhan Rauman 

ainutlaatuinen joulutunnelma, nauti kiireettömästä 

ilmapiiristä ja osallistu lämminhenkisiin tapahtumiin.

Vanhat puiset talot ja tuikkeen täyttämät pihamaat, valkeat katot ja 
kadut, kattonaan kirkas tähtitaivas. Jouluinen Vanha Rauma pysäyt-
tää arjen kiireen ja rauhoittaa kävijänsä joulun tunnelmaan.

Raumalla joulukuun viikonloput täyttyvät konserteista, myyjäi-
sistä ja tapahtumista. Tunnelmalliset torit ja markkinat tutustuttavat 
paikallisiin makuihin, tuoksuihin ja perinteisiin raumalaisten käsi-
töiden, herkkujen ja tuotteiden myötä. 

Hauskaa yhdessäoloa, kokemista, näkemistä ja tekemistä 
riittää. Kaikkea sitä, mikä tekee tästä vuodenajasta taianomaisen. 
Anna Pitsikaupungin pysäyttää työ ja tohina – koe aito raumlaine joul.

Aikoja sitten Rauman satamaan saapui kaukaa, 
maailman meriltä, purjelaivojen salamatkustajina 
erityisen valovoimaisia ja taitavia joulutonttuja. 

Nämä joulutontut olivat kuuluisaa pitsin-
nyplääjien sukua. Tärkeintä heille oli koristau-
tua ja koristella – oli sitten arki tai juhla. Tontut 
rakastivat kaikkea kaunista, tunnelmallista ja 
herkullista. Kauneus on taidossa ja yksityiskoh-
dissa, he sanoivat.

Juuri siitä syystä Rauma veti heitä puo-
leensa. Kaunosieluisten tonttujen sydämet 
sulivat tämän läntisen kaupungin kohdalla. 

He ymmärsivät heti, miksi kaupunkia 
kutsutaan Raumaksi eli sulaksi virraksi – niin 
virkistävältä se tuntui pitkän matkan jälkeen. 

Ja niin tontut päättivät jäädä kaupunkiin.

Haluatko lukea lisää Pitsikaupungin tontuista? 
Kurkkaa koko joulutarina tai kuuntele se rau-
man giälellä rauma.fi/joulu

Pitsikaupungin joulutarina
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RAUMAN JOULU

Virit täydy

JOULUN TUNNELMAAN
Tervetuloa viettämään ihana joulunaika Raumalla! 

Ainakin seuraaviin menovinkkeihin kannattaa tutustua.

Tee löytöjä, joita et muualta saa
Haetko ikimuistoista lahjaa tai kenties jotain 
persoonallista itsellesi? Vanhan Rauman 
pienistä putiikeista ja erikoiskaupoista löy-
dät laadukkaita tuotteita, henkilökohtaista 
palvelua ja taatusti ainutlaatuisia valikoimia.
 

Rauman joulutori
Rauman joulutapahtumat keskittyvät eri-
tyisesti Vanhan Rauman ympärille. Rau-
man joulutori eli raumalaisittain Joultori tuo 
esiin paikallisia toimijoita ja esiintyjiä Vanhan 
Rauman sydämessä, Kauppatorilla.

Tule ihastelemaan paikallisia käsitöi-
tä, keksimään lahjaideoita tai vain aisti-
maan joulun tunnelmaa.

Taiteilijoiden työhuoneet ja ateljeet
Vanhan Rauman kapeilla kujilla ja talojen 
sisäpihoilta löytyy mitä mielenkiintoisim-
pia ateljeita ja näyttelytiloja. Monet taiteili-
jat työskentelevät alueella ympäri vuoden ja 
toivottavat vieraat tervetulleiksi työhuonei-
siinsa. Kohteissa on mukava käydä vierailul-
la vaikka jouluostosten lomassa tai ostaa 
ainutlaatuinen lahja pukinkonttiin.
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Jouluvalot luovat 
herkkää tunnelmaa
Vanhan Rauman jouluvalot sytytetään 
perinteisesti Rauman joulunavauksen 
yhteydessä ja ne tuovat lämmintä 
tunnelmaa Vanhaan Raumaan vielä 
vuodenvaihteen jälkeenkin.

KATSO KAIKKI 
JOULUN TAPAHTUMAT
Markkinahumua, valotaidetta ja tonttujen joulu-
puuhia. Rauman joulu on täynnä mielenkiintois-
ta tapahtumaa ja nähtävää kaikenikäisille joulun 
odottajille. 

Skannaa QR-koodi ja kurkkaa kaikki tapahtumat.

Joulun lämpö ei piileksi 
pipon alla, ei takin 

taskussa, ei takkatulen 
ääressä – se on 

syvällä Pitsikaupungin 
sydämessä.”

”

Tutustu
Rauman jouluun
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Rauman matkailuneuvonta
Valtakatu 2A, puh. 02 834 3512 matkailu@rauma.fi www.visitrauma.fi
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