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Maisemaselvitys on laadi  u osaksi Vanha-Lahden
osayleiskaavan aineistoa; osayleiskaavan suunnit-
telualue käsi  ää myös Pyytjärven alueen. Osayleis-
kaava laaditaan vaiheissa tapahtuvaa asemakaavoi-
tusta varten. Pyytjärven selvitysalueeseen kuuluu
Pyytjärvi, metsäinen ulkoilualue kuntorei  eineen,
Uudenlahden kul  uurihistoriallises   arvokas päi-
väkodin pihapiiri sekä Syväkallionpelto niminen
peltoalue selvitysalueen eteläosassa. Pyytjärven
ympäristö on koko kaupungin mi  akaavassa merkit-
tävä virkistysalue. Strategisessa yleiskaavassa 2025
alue onkin osoite  u pääasiassa virkistyskäy  öön.
Selvitysalueelle kohdistuu jonkin verran myös raken-
tamispaineita. Eteläosa on osoite  u strategisessa
yleiskaavassa asuinrakentamisen alueeksi. Uuden-
lahden päiväkodin läheisyyteen on suunniteltu
koulukeskittymää.

Maisemaselvityksen tavoitteena on tunnistaa
maisemallisen analyysin avulla maiseman ja
kulttuuriympäristön arvot jatkosuunni  elua varten.
Maisema-analyysin avulla on pyri  y myös löytä-
mään alueita, jotka sopivat maiseman kannalta par-
haiten mahdolliseen uudisrakentamiseen. Toisaalta
pyritään tunnistamaan alueet, joille ei tulisi ohjata
maankäytön muutoksia, vaan turvata virkistyskäytön
jatkuminen.

Vanha-Lahden osayleiskaavatyö on aloite  u jo muu-
tama vuosi si  en ja suunni  elun edetessä kaava-
alue on laajenne  u ka  amaan myös Pyytjärven
alue. Kaava-alueen länsiosasta, Vanha-Lahden alu-
eesta on laadi  u maisemaselvitys vuonna 2011.

Työtä ohjasi Rauman kaupungilta työryhmä, johon
kuuluivat Rauman kaupungilta kaavoitusarkkiteh-
dit Henri Rai  o, Ou   Virola ja Leena Joki-Korpela.
Selvitystyön laa  misesta on vastannut WSP Finland
Oy:ssä projek  päällikkö, maisema-arkkiteh   Arto
Kaituri. Lisäksi työhön ovat osallistuneet maisema-
arkkiteh   Jaakko Aho-Man  la ja FM Paula Leppä-
nen.

Selvitystyössä on laadi  u Pyytjärven alueesta mai-
sema-analyysi, joka käsi  ää maiseman historiallisen
kehityksen, maisemarakenteen ja maisemakuval-
lisen tarkastelun. Analyysin perusteella on koo  u
yhteenveto, jossa on tunniste  u alueen suunni  e-
lussa vaali  avat tärkeimmät maisemalliset arvot ja
esite  y maankäy  öä koskevat suositukset; nämä
esitetään havainnollisilla kartoilla. Pyytjärven alueel-
la nousevat erityisen tärkeiksi virkistykseen lii  yvät
asiat.

JOHDANTO
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Alueen pinta-ala on 156,8 ha. Selvitysalue rajautuu
etelässä uuteen katuyhteyteen, Pohjoiskehään, ja
idässä ilmajohtolinjaan. Pohjoisessa raja myötäilee
Nurmen  etä siten, e  ä Nurmenlah   ja sen ranta-
alue pientaloineen jää selvitysalueen ulkopuolelle.
Lännessä selvitysalue nouda  aa vuonna 2011 laadi-
tun Vanha-Lahden alueen maisemaselvityksen raja-
usta. (Kuva 1.)

Selvitysalue on suurelta osin havupuuvaltaista
metsää. Pyytjärven ympäri ja Röyskänmäen päällä
kiertää kuntorata. Alueella on myös opetuskäy  öön
varuste  u luontopolku.  Selvitysalueen maisema on
pienipiirteistä, kallioista moreenimaata. Avokallioita
on runsaas  .  Alueen keskiosassa sijaitsee pienialai-
nen Pyytjärvi.  Rakennuksia alueella on Uudenlah-
den en  nen vanhainko  , jossa nykyisin toimii päivä-
ko   sekä yksi  etoliikennerakennus metsäalueella
Pyytjärvestä kaakkoon.  Tieyhteyksiä selvitysalueen
sisällä ovat päiväkodille ja Pyytjärvelle johtava Uu-
denlahden  e ja pienet ajo  et peltoalueen läheisyy-
dessä.

Maisemaselvitys on laadi  u Vanha-Lahden osayleis-
kaavan laadintaa varten. Selvitystyön tavoi  eena
on suunni  elutyötä varten tunnistaa maisemallisen
analyysin avulla Pyytjärven alueen maiseman ja kult-
tuuriympäristön arvoja sekä osoi  aa alueita, jotka
tulisi säily  ää nykyisessä käytössään virkistysaluee-
na, mu  a toisaalta osoi  aa mahdollisia aluieta uu-
disrakentamiselle. Lisäksi tavoi  eena on tuoda esille
alueen virkistyskäy  öön lii  yviä tärkeitä näkökoh  a.

Maisemaselvitys perustuu alkukesän 2014 aikana

tehtyihin kar  a- ja ilmakuvatarkasteluihin, aiempiin
inventointeihin ja selvityksiin sekä viranomaisten
 etokantoihin, joista on kooste  u yhteenveto tähän

maisemaselvitykseen. Aineiston tulkintaa ovat tu-
keneet alueelle keväällä 2014 tehdyt kaksi maasto-
käyn  ä. Käsillä olevaan rapor   in ja kar  akuviin on
koo  u alueen maankäytön suunni  elussa huomioi-
tavat maisemaan, kul  uurihistoriaan ja virkistykseen
lii  yvät lähtökohdat ja reunaehdot.

Pyytjärven alue sijaitsee Rauman kaupunkikes-

Pyytjärven selvitysalueen rajaus, länsipuolella
Vanha-Lahden alue.

Pyytjärven selvitysalueen rajaus esite  ynä
opaskartalla.

1. SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA
MENETELMÄT

Kuva 1

Kuva 2
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kustan pohjoispuolella,  iviin kaupunkirakenteen
ulkopuolella. Pyytjärven alue rajautuu väli  ömäs
pientaloalueisiin: eteläpuolella on Uusi-Lahden ja
Kappelinluhdan asuinalueet, itäpuolella Paloahteen
asuinalue. Lännessä Vanha-Lahden alue on Pyyt-
järven alueeseen rajautuvalta osaltaan metsäistä
ja kallioista maastoa. Väli  ömäs   Pyytjärven sel-
vitysalueiden rajan tuntumaan lounaassa sijoi  uu
Vanha-Lahden kartanon maakunnallises   arvokas
kul  uuriympäristökohde (kh-2).

Uudenlahden  en varressa sijaitsee Uudenlahden
en  nen vanhainko  , joka on maakunnallises
merki  ävä kul  uuriympäristön kohde. Se on myös
ainoa alue, joka on asemakaavoite  u sosiaalitointa
ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kor  e-
lialueeksi.

Strategisessa yleiskaava 2025:ssä (kuva 3) alueen
pohjoisosa on virkistysalue  a (V) ja eteläosa on
osoite  u yhdyskuntarakenteen (A) mahdollisek-
si laajenemisalueeksi uudelta Pohjoiskehä  eltä
pohjoiseen vanhalle peltoalueelle.

Strategisen yleiskaavan 2025 osana on laadi  u
Rauman keskusta-alueiden viherverkoston kehit-
tämissuunnitelma (2013). Suunnitelman mukaan
Pyytjärven alue lii  yy keskusta-alueen tulevan
viherverkoston keskeisimpiin osiin metsäisenä,
luonnonmukaises   hoide  avana alueena. Alueen
eteläosassa kulkee Rauman viherverkoston itä-länsi-
suuntainen runkoyhteys ja kehite  ävä rei    Kaaron-
järveltä merelle ja Vaikkuseen.

Vanhan kar  a- ja ilmakuva-aineiston perusteella

2. PYYTJÄRVI RAUMAN KAUPUNKIRAKENTEESSA

Kuva 3 Ote strategisesta yleiskaavasta 2025
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voidaan todeta, e  ä Pyytjärven alueella on viime
vuosiin as   tapahtunut hyvin vähän maankäytöllisiä,
maisemaan vaiku  avia muutoksia. Vuoden 1903
kartalla suuri osa Pyytjärven alueesta on rakenta-
matonta (kuva 5). Pyytjärven maasto on ollut soistu-
nu  a ja alueen läpi on kulkenut yksi oikopolku. Ete-
läosan peltoalueiden rajaukset ovat pysyneet lähes
muu  uma  omana tähän päivään as  .

Vuoden 1962 (kuva 6) peruskartassa on kulkuyhtey-
det kunnalliskodilta ja Nurmenlahdelta Pyytjärvelle
sekä lisäksi joitakin polkuja. Vuoden 1965 (kuva 4)
ilmakuvissa peltoalueet vanhainkodin läheisyydessä
ovat säilyneet lähes muu  uma  omina, mu  a ra-
kennuksia on pure  u vanhainkodin pihapiiristä sekä
Syvänkallionpellon suuntaises   kulkeneen  en ete-
läpuolelta. Syvänkallionpellon avoin ala on niin ikään
pienentynyt vuosikymmenten kuluessa, mu  a suuri
osa peltoalueesta on vielä ennallaan ja peltoalan
muoto on kuvissa selväs   tunniste  avissa. Ilmakuva-
tulkinnan perusteella uusia rakennuksia selvitysalu-
eelle on rakenne  u vain Uudenlahden vanhainkodin
pihapiiriin (1 kpl puretun  lalle) ja  etoliikennera-
kennus metsäalueelle Pyytjärvestä kaakkoon.

Pyytjärven selvitysalue rajautuu etelässä uuteen
Pohjoiskehän katuyhteyteen, jonka rakentaminen
on ollut suurin muutos selvitysalueen maisemassa.
Pohjoiskehä yhdistää valta  en 8 Luostarinkylästä
Sorkan  en kau  a Luoteisväylälle. Väylä parantaa
pohjoisosien sisäisiä liikenneyhteyksiä ja ohjaa lä-
pikulkuliikenne  ä välityskyvyltään tehokkaammille
katuosuuksille, pois Pir   alhon pientaloalueelta.

3.1 RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Pyytjärven alueella ei ole valtakunnallises   merki  ä-
viä rakenne  uja kul  uuriympäristöjä eikä valtakun-
nallises   arvokkaita maisema-alueita. Alueen ainoa
rakennusryhmä, Uudenlahden vanhainko   [A] (nyk.
päiväko  ) on maakunnallises   arvokas kul  uuriym-
päristökohde. Vanhainkodin suunni  elivat Arthur
Gau   n ja Bertel Strömmer, ja se on rakenne  u
vuonna 1937. Rakennusta laajenne   in sairasosas-
tolla vuonna 1962 ja  lat on nykyaikaiste  u vuonna
1999. Vanhainko   kuuluu Vanha-Lahden kylän alu-
eeseen.

Satakunnan museon kul  uuriympäristöselvityksessä
(Joukio 2012) asutushistoriasta mainitaan Uusi-
Lahden  la [A], sekä historiallinen kyläton    [B]. Sy-
vänkallionpelto [C] on historiallinen viljelyalue, joka
on osi  ain jäänyt uuden Pohjoiskehän  eyhteyden
alle. Peltojen välissä olevalla metsäkannaksella [D]
on ais  avissa vanhan laidunhaan tunne  a kasvilli-
suuden ja maapohjan perusteella.

3. PYYTJÄRVEN ALUEEN HISTORIALLINEN KEHITYS

Pohjoinen rannassa kulkeva Nurmen  e on koko mai-
semaselvitysalueen osuudelta esite  y museon sel-
vityksessä historiallisena  enä, joka on suurelta osin
säily  änyt linjauksensa.

Kuva 4: Vuoden 1965 ilmakuva analyysialueen ete-
läosan pelloista. Ilmakuvaan on sovi  e  u ajantasa-
asemakaava. Kuvaan on osoite  u alueen kul  uuri-
historiallises   merki  ävät kohteet. A: Uudenlahden
vanhainko  , joka nykyisin toimii päiväko  na, B:
historiallinen kyläton    ja C: Historiallinen pelto (kel-
tainen). Muut ilmakuvassa näkyvät pellot ovat ns.
uudempia peltoja mu  a ovat osa Vanha-Lahden ja
Uusi-Lahden muodostamaa avointa laaksonäkymää.

Pyytjärven maisema on pienpiirteistä ja vaihtelevaa.

Kuva 4

 A

 B
 C
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Kuva 5 Kar  a v. 1903 Kuva 6 Kar  a v. 1965 Kuva 7 Kar  a v. 2012
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4. MAISEMA JA LUONNONOLOSUHTEET

4.1 Maaperä ja maaston topogra  a
Selvitysalueen maaperä  (kuva 8) on valtaosin
kallioista moreenimaata. Alueella on runsaas
avokallioita. Jä rven luoteispuolella on pienia-
laises   saraturve  a. Selvitysalueen etelä osassa
peltojen ja uuden   en kohdalla on savi- ja hiekka-
alueet. Savialue ulo  uu Uudenlahden pä ivä kodin
itä puolelle. Alueen maaperä  on karua ja viljelykseen
soveltuvia maita on vä hä n. Viljeltyä  alue  a on vain
Syvä nkallionpelto, joka on vanhaa viljelyalue  a savi-
ja hiekkamaaperä llä . Selvitysalueen lä nsiosassa on
pienialainen soistuma, itä osassa useampia. Soistu-
mat ovat pienialaisia ojituksesta johtuen.
Pyytjä rven alueen korkokuva on pienipiirteisen
vaihtelevaa alueen lä nsi- ja etelä osissa. Maasto
nousee Pyytjä rven itä puolella melko jyrkä s    ja
alueen korkein kohta Rö yskä nmä en laella on 31, 6
metriä . Alavinta on Nurmen  en varressa (2-5 m)
koh   merenrantaa mentä essä  sekä  selvitysalueen
etelä osissa.

4.2 Vesiolosuhteet
Pyytjä rven maisemaselvitysalue kuuluu Selkä meren
rannikkoalueen vesistö alueeseen, ja se jakautuu
yhteen valuma-alueeseen ja mereen rajautuvaan
vä lialueeseen. Selvitysalueen ainoa vesialue on
Pyytjä rvi, jonka pinta-ala on 2,1 hehtaaria ja ranta-
viivan pituus 0,5 kilometriä . Maastokartan antaman
 edon mukaan Pyytjä rven vedenpinnan korkeus

merenpinnasta on 8,7 metriä . Vanhoja kar  oja
tutkimalla huomaa jä rven ympä ristö n olleen sois-
tunu  a ennen ojitusta. Maastokäynnillä havai   in
kallioselä nteen pä ä lle painanteisiin muodostuneita
ekologises   tä rkeitä  vesilampareita, jotka tulisi kar-
toi  aa metsänhoitosuunnitelmia varten.

4.3 Maisemarakenne
Pyytjä rven pelkiste  y maisemarakenne on esite  y
kuvassa 9. Maisemarakenteen rungon muodostavat
kallioselä nteet, jotka ovat maastossa selkeäs   hah-
mote  avissa. Alueen etelä osassa sijaitsee kapea itä-
länsisuuntainen laakso, johon sijoi  uvat peltoalueet.
Laakson ja kallioselänteiden väliin jää niin kutsu  u
vaihe  umisvyöhyke, joka pitää sisällään pääasiassa
metsäisiä rinteitä.
Erityisiä  maiseman kohokoh  a, ns. maiseman sol-
mukoh  a, joissa maiseman eri elemen  t kohtaavat,
ovat Rö yskä nmä ki sekä  vanhainkodin pihapiiri ja sitä
ympä rö ivä t pelto- ja metsä alueet.

4.4 Maisemakuva
Selvitysalueen maisema on suurpiirteistä  ja vaihte-
levaa. Valtaosa alueen pinta-alasta on metsää jossa
maisema  la on sulkeutunu  a. Avokallioalueilla
näkymät avautuvat pidemmälle. Maisemakuvan
kannalta keskeisiä  elemen  ejä ovat Pyytjä rvi ja
vä li  ömäs   sen itä puolella kohoava Rö yskä nvuori.
Pinta-alaltaan pieni ja muodoltaan pyöreähkö
Pyytjä rvi muodostaa oman suljetun maisema  lansa
ympäröivien metsien vaikutuksesta.
Selvitysalueen eteläosan laakson vanhat pellot
yhdessä vanhainkodin alueen kanssa muodostavat
selvitysalueella tärkeän kul  uurimaiseman jossa
maisema on avointa ja näkymät avautuvat Pohjois-
kehältä peltoalueille.

4.5 Ekologia
Pyytjä rven alue sijaitsee Satakunnan rannik-
koseudulla, joka on osa Lounaismaan maise-
mamaakuntaa. Alue kuuluu etelä boreaaliseen
havumetsä vyö hykkeeseen. Vallitsevat metsä tyypit
vaihtelevat karuhkosta puolukkatyypin mä nnikö stä
tuoreisiin mus  kkatyypin kuusisekametsiin. Alueella
on myö s pienialaisia lehtoja ja lehtomaisia kankaita.
Kaavoitustyö n yhteydessä  Pyytjä rven alueelta laadi-
taan luontoselvitys kesä llä  2014. Luontoselvityksessä
kartoitetaan alueen linnusto, putkilokasvit ja elinym-
pä ristö t sekä  mahdolliset liito-oravahavainnot.
Alueelta tarkistetaan mahdolliset uhanalaiset ja
EU:n Luontodirek   ivin mukaan suojeltavat lajit sekä
lakien mukaises   suojeltavat luontotyypit ja arvok-
kaat elinympä ristö t.
Vuonna 2010 laaditun Rauman yleiskaavan strategi-
sen osan luontorapor   in (2010) kootussa Rauman
luonnonympä ristö n arvoja koskevassa aineistossa
ei ole esite  y arvokkaita luontokohteita Pyytjä rven
alueella. Vanha-Lahden etelä isillä  alueilla vuonna
2011 tehdyn luontoselvityksen mukaan Pyytjä rven
maisemaselvitysalue ei lounaisosistaan rajaudu
alueisiin, joilla olisi erityisiä  luonnonarvoja.
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Vesistö

Peltolaakso

Vaihe  umisvyöhyke

Kallioselänne

Asutusta

Merki  ävä  eyhteys

Kallio

Savi tai savinen hiekka

Lieju

Sora

Hiekka tai hiekkamoreeni

Moreeni

Maiseman
solmukohta

Kuva 8 Maaperäkar  a

Kuva 9 Maisemarakenne
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5. MAISEMATUNNELMAT

Alueen maisemarakenteen, nykyisen maankäytön
sekä historian vuoksi vallitsee alueella erilaisia tun-
nelmia. Karkeas   jaoteltuina tunnelmat voi jakaa
kolmeen erityyppiseen, joita voi joko laajentaa tai
supistaa toimenpide-ehdotusten avulla:

[A] Kul  uurihistoriallinen tunnelma-alue (punainen)

Alueella on merkkejä pitkästä kul  uurihistoriasta
ja ihmisen käden jäljet ovat edustavas   nähtävillä
maisemassa. Kasvillisuus on ihmisen hyvinvoin  in
lii  yvää (viljelyksiä, laidunmaita, hedelmäpuita, kar-
tanopuustoa)

[B] Neutraalin ympäristön alue (valkoinen)

Alue on enimmäkseen tasaista. Kasvillisuus on mai-
semaa sulkevaa ja epähouku  elevaa (  heitä kuusi-
koita, pensaikkoa, märkä metsänpohja). Vanhojen
Syvänkallion viljelypeltojen itäosan tunnelma on
melko neutraali uuden Pohjoiskehä  en sekä Uuden-
lahden päiväkodin kaukaisuuden takia.

[C] Kiehtovan ympäristön alue (vihreä).

Alueella on erilaisia pinnanmuotoja. Maisema  la
avautuu ja sulkeutuu luoden ylätyksellistä  lakoke-
musta. Kasvillisuus on houku  elevaa (karua ja kui-
vaa mäntykangasta).

C

C

C

A
A

B

B

B

Kuva 10 Maisematunnelmat

A
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Selvitysalueen tärkein kul  uuriympäristö on Uu-
denlahden päiväkodin pihapiiri ja siihen lii  yvä
peltoalue. Myös Syvänkallionpelto on historiallista
viljelysalue  a. Yleiskaavan mukainen asuinalueen
toteu  aminen peltoalueille laskisi alueen maiseman
arvoja, joskin Pohjoiskehä  en rakentaminen vähensi
jo pellon maisemallista arvoa.

Nurmen  e kulkee vanhan  elinjauksen mukaan.

Pyytjärven selvitysalueella ei ole tunne  uja muinais-
jäännöksiä.

MAISEMALLISET ARVOT

Alueen maisemallisia arvoja ovat kuntorei  lle avau-
tuva elämyksellinen vaihtuva maisema, joka muo-
dostuu  heiden kuusikoiden ja avarien kallioselän-
teiden vuoro  elusta.

Vanhat peltoalueet muodostavat ainoat pidemmät
näkymäakselit muutoin metsäisellä selvitysalueella.

Vesimaiseman osalta tärkeä on metsän ympäröimä
Pyytjärvi.

VIRKISTYSARVOT

Autolla alueelle saapuville on tarjolla kaksi pysä-
köin  paikkaa. Toinen on Uudenlahden päiväkodin
pohjoispuolella ja toinen on alueen kaakkoiskulmas-
sa Pohjoiskehän ja Maatähden  en risteyksen tuntu-
massa.

Pyytjärven alueen virkistysarvoja ovat järvi ja
maastossa polveileva rei  stö sekä niitä ympäröivät
metsät. Pyytjärven alueella kiertää 3,5 km pituinen
kuntorata, joka on valmistunut vuonna 1983. Kunto-
radan korkeusero on 21 metriä. Kuntoradan varressa
on kuntoiluvälineitä ja penkki levähtämistä varten;
pyöräily rei  llä on kielle  y. Talvella rei    toimii hoi-
de  una hiihtolatuna.

Pyyjärven ja Röyskänmäen maastossa kiertää myös
luontopolkurei  stö, joka on yhteydessä Pyytjärven
kuntorataan. Luontopolun lähtöpaikka ja pysäköin-
 paikat ovat Uudenlahden vanhainkodin pihalla.

Luontopolku on valmistunut vuonna 1975.

Pyytjärven alueella on lisäksi kuntorasteja suunnis-
tajille. Uimapaikkoja Pyytjärvellä ei ole, mu  a koko
Pyytjärvi on mahdollista kiertää rannassa kulkevaa
rei   ä pitkin.

Pyytjärvi rajautuu idässä ja etelässä suoraan kau-
punkirakenteeseen ja pientaloalueisiin, joiden
asukkaille Pyytjärvi on helpos   saavute  avissa.
Pyytjärvelle on hyvät yhteydet myös  iviis   raken-
netusta keskustasta; etäisyy  ä Rauman vanhaan
kaupunkiin on noin 3 kilometriä. Pyytjärvi onkin
Rauman suosituimpia ulkoilualueita vuoden ympäri
(Rauman ulkoilumahdollisuuksien selvitys 2011) ja
uusi asuinrakentaminen lähialueilla kasva  anee alu-

6. ARVOT

een kävijämääriä en  sestään. Pyytjärven alueeseen
on yhteydessä Vanha-Lahden monipuolisia virkistys-
mahdollisuuksia tarjoava alue, jolta avautuu Salinke-
donlah   ja merialueet.

[A] RATSASTUS: Vanha-Lahden talleilta on mahdollis-
ta linjata kapea ratsastusrei    (n.1.5km) Pyytjärven
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länsipuolen maastoon. Ratsastusrei  n ei tule ristey-
tyä kuntoilurei  n kanssa tai kulkea sen tuntumassa,
etenkään talviaikaan.

[B] AUTOLIIKENNE: Uusi-Lahden päiväkodille ja Pyyt-
järven kuntoilurei  n parkkipaikalle tulisi rakentaa
uusi  eyhteys nykyisen asuinalueen läpi kulkevan
 lalle.

[C] MAISEMAN HOITO: Syväkallionpellot tulee pyrkiä
pitämään avoimina ja viljeltyinä. Mikäli pelloille ei
löydy enää viljelytarve  a voi asuinrakentamista laa-
jentaa niillekin.

Hillityllä metsänhoidolla (punaiset nuolet) tulee tuo-
da esiin kallioalueita kuusikoiden takaa, sekä Röys-
känmäen lounaisreunaa, jo  a ne näkyisivät kuntoi-
lurei  lle, tuoden siten  lan tuntua ja yllätyksellistä
maisemaa nähtäville. Röyskänmäen laelta olisi avat-
tavissa näkymiä Nurmenlahdelle mu  a se vaa  si
kohtuu  oman suuria ja totaalista metsänraivausta
jolloin se kääntyisi itseään vastaan.

[D] RAKENTAMINEN: Maisemallises   sekä kuntoilu-

rei  ltä ais  aviin tunnelmiin sopivat pientaloasuin-
rakentamisen alueet. Alueiden puukasvillisuus tulisi
sovi  aa ympäröivien metsien kasvillisuuteen.

Peltojen reunapuustolle tulee varata  laa siten, e  ä
yhtenäinen metsänreuna säilyy.

Uusi-Lahden päiväkodin kaakkoispuolen mäen
reunalle sopisi osayleiskaavan mukainen koulu. Pel-
toalue voidaan pitää piha- ja ken  äalueiden avulla
avoimena  lana jonka alueella puukasvillisuuden
käy  öä  tulisi väl  ää.

Kaaron asuinalueelle tulee saada selkeät rajat joita
kauemmas asuinalue ei enää leviäisi.

[E] KUNTOILUREITTI: Uusi kuntoilurei   yhteys kallio-
selänteen päällä Kaaron koulun suuntaan parantaisi
alueen hiihtomahdollisuuksia. Lisäksi polkuyhteys
lännessä sijaitsevalle Kokkovuorelle tulee turvata
mikäli Kotkolan itäpuolen alue  a otetaan asuinra-
kentamisen alueeksi. Pyytjärven kuntoilupisteen
välineistö tulee pitää kunnossa ja monipuolisena.
Alueen korkeuserot mahdollistavat myös hyvän fris-
beegolfradan alueelle.
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