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JOHDANTO

Vanha-Lahden selvitystyön tavoi  eena on ollut laa  a mai-
semaselvitys ja herkkyystarkastelu alueen kaavoitustyön
pohjaksi. Alueeseen kohdistuu kaupunkirakenteen laajen-
tamispaineita. Työssä on selvite  y, miten Vanha-Lahden
alueet soveltuvat maisemarakenteen ja maisemakuvan
kannalta rakentamiseen.

Työtä ohjasi Rauman kaupungilta työryhmä, johon kuului-
vat kaupunkisuunni  elupäällikkö Juha Eskolin sekä kaavoi-
tusarkkitehdit Ou   Virola, Mervi Tammi, Jouni Mäkinen ja
Leena Joki-Korpela. Selvitystyön laa  misesta on vastannut
WSP Finland Oy:ssä projek  päällikkö, maisema-arkkiteh  /
insinööri Marjo Saukkonen. Laadunvalvojana on toiminut
yksikönpäällikkö, maisema-arkkiteh   Arto Kaituri.

Vanha-Lahden maisemaselvitys koskee Rauman kaupungin
Vanha-Lahden alue  a, joka sijoi  uu Merirauman ja Haa-
pasaaren väliin merenrantavyöhykkeelle. Salinkedonlah-
den pohjoisrannan noin kahden kilometrin pituinen raken-
ne  u rantakaistale rajautuu selvitysalueen ulkopuolelle.
Pohjoisosassa rajaus myötäilee rantaviivaa Rokinnokalta
Nurmenlahdelle. Vanha-Lahden selvitysalueeseen kuuluu
metsä-, kallio- ja ranta-alueita sekä asuinalueita.

Vanha-Lahden alue on nyky  lassaan pääasiassa metsää.
Selvitysalueen keskiosassa Haapasaaren  en varrella on
vuosikymmenien aikana melko vapaas   rakentunut pien-

Johdanto

taloalue. Rantarakentaminen on vähäistä. Vanha-Lahden
arvokkaimmat kokonaisuudet ovat alueen eteläosassa si-
jaitseva maakunnallises   arvokas Vanha-lahden kartano
peltoineen ja keskiosassa sijaitseva geologises   arvokas
Kokkovuoren kallioalue.

Selvitystyössä on laadi  u Vanha-Lahden alueesta mai-
sema-analyysi, joka käsi  ää maisemarakenteen ja mai-
semakuvallisen tarkastelun. Maisema-analyysin pohjalta
on laadi  u sietokykytarkastelu, jossa määritellään kun-
kin osa-alueen soveltuvuus rakentamisalueeksi ja muihin
toimintoihin. Maiseman sietokyky on jae  u neljään luok-
kaan: hyvin muutoksia kestävät alueet, muutoksia kestävät
alueet, erityises   säilyte  äväksi suositeltavat alueet ja eh-
do  omas   säilyte  ävät alueet.

Rapor  n ensimmäisessä luvussa käydään läpi maisemasel-
vityksen lähtökohdat, tavoi  eet ja menetelmät. Toisessa
luvussa käsitellään Vanha-Lahden alueen suhde  a Rau-
man kaupunkirakenteeseen. Kolmas luku sisältää Vanha-
Lahden alueen nyky  lan analyysin, johon kuuluvat maise-
man historiaa, maisemarakenne  a ja sen ominaispiirteitä,
rakenne  ua ympäristöä, maisemakuvaa ja maiseman ar-
voja käsi  elevät alaluvut. Neljännessä luvussa käsitellään
maiseman arvoja ja viidennessä luvussa esitetään johto-
päätöksen ja maankäy  ösuositukset herkkyysluoki  ain.
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1   SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA MENETELMÄT

Selvitysalue ka  aa Vanha-Lahden alueen, jonka rajaus on
esite  y kuvan 1 kartalla. Pinta-alaltaan 3,57 km²:n suu-
ruinen selvitysalue rajautuu etelässä Merirauman aluee-
seen. Selvitysalueeseen kuuluu etelässä Vanha-lahden
kartanoalue peltoineen. Salinkedonlahden pohjoisrannan
noin kahden kilometrin pituinen rakenne  u rantakaistale
rajautuu selvitysalueen ulkopuolelle. Pohjoisosassa raja-
us myötäilee rantaviivaa Rokinnokalta Nurmenlahdelle.
Selvitysalueeseen kuuluu metsä-, kallio- ja ranta-alueita,
Vanha-Lahden kartanoympäristö peltoineen sekä asuin-
alueita.

Maisemaselvitys on laadi  u Vanha-Lahden kaavoitustyön
pohjaksi Rauman kaupungin Teknisen toimen  lauksesta.
Vanha-Lahden selvitystyön tavoi  eena on ollut laa  a mai-
semaselvitys ja herkkyystarkastelu alueen kaavoitustyötä
varten. Työssä on selvite  y, mitkä Vanha-Lahden alueet
ovat maisemarakenteen ja maisemakuvan kannalta suo-
tuisimpia rakentamiseen.

Maisemaselvitys perustuu kevään ja kesän 2011 aikana
tehtyihin kar  a- ja ilmakuvatarkasteluihin, maastokäyntei-
hin ja aiempiin inventointeihin ja selvityksiin sekä viran-
omaisten  etokantoihin, joista on kooste  u yhteenveto
tähän maisemaselvitykseen. Rapor   in ja sen kar  oihin
on koo  u alueen maankäytön suunni  elussa huomioita-
vat maisemalliset ja kul  uurihistorialliset lähtökohdat ja
reunaehdot.Kuva 1. Vanha-Lahden maisemaselvitysalueen (3,57 km²) rajaus.

Selvityksen lähtökohdat, tavoi  eet ja menetelmät



7

2.1  SELVITYSALUE
Vanha-Lah   (3,57 km²) sijaitsee Satakunnan rannikko-
seudulla, joka on osa Lounaismaan maisemamaakun-
taa. Vanha-Lahden alueen maisema on pienpiirteistä
ja vaihtelevaa kallioista moreenimaata. Avokallioita on
runsaas  . Suuri osa pinta-alasta on metsää. Alue kuuluu
eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Metsä-
tyyppi vaihtelee karuhkosta puolukkatyypin männikös-
tä tuoreisiin mus  kkatyypin kuusisekametsiin. Ainoat
avoimet peltoalueet sijaitsevat alueen eteläreunassa.
Laajin ja tärkein mantereella oleva avoin maisema  la on
itä-länsisuuntainen Vanha-Lahden kartanon peltoalue,
mu  a Vanha-Lahden ranta-alueilla on useita huomionar-
voisia vesimaiseman  loja. Asutus on keski  ynyt Haa-
pasaaren  en varteen selvitysalueen keskiosaan. Lisäksi
ranta-alueilla on joitakin ympärivuo  sessa käytössä olevia
asuinrakennuksia sekä kesämökkejä.

Kuva 2. Vuoden 2007 metsäortokuva Vanha-Lahden alueelta.

Vanha-Lah   Rauman kaupunkirakenteessa

2   VANHA-LAHTI RAUMAN KAUPUNKIRAKENTEESSA
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Vanha-Lah   sijaitsee Rauman kaupunkikeskustan ja Me-
rirauman pohjoispuolella varsinaisen  iviin kaupunkira-
kenteen ulkopuolella. Alue on suurelta osin metsämaata.
Ympärivuo  nen asutus keski  yy Haapasaaren  en varteen
Vanha-Lahden alueen keskiosaan. Rantavyöhykkeellä on
hieman ympärivuo  sta asutusta ja kesäasuntoja.

Maakuntakaavassa alue on osoite  u eteläosastaan asun-
tovaltaiseksi alueeksi  iviimmän kaupunkirakenteen
jäädessä sen eteläpuolelle. Maakuntakaavakar  aan on
merki  y Kokkovuori maiseman ja luonnonarvojen kannal-
ta arvokkaana kallioalueena (ge2). Vanha-Lahden karta-
noympäristö on maakunnallises   merki  ävä alle 10 heh-

2.2  VANHA-LAHDEN SIJOITTUMINEN KAUPUNKIRAKENTEESSA

Kuva 3. Ote Satakunnan maakuntakaavasta.

Kuva 4. Rauman yleiskaavan maisemarakennekaavio.

taarin laajuinen rakennetun ympäristön kohde (kh). Lisäksi
Vanha-Lahden alueen luoteisosassa on yksityisellä maalla
Säikänniemen luonnonsuojelualue, joka on merki  y maa-
kuntakaavaan Rauman saariston (FI0200073) Natura 2000
-alueeseen kuuluvana osana (sl).

Vanha-Lah   Rauman kaupunkirakenteessa
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Kuva 5. Ote Rauman yleiskaavan keskustan kaupunkikuvaa
ja viherverkostoa koskeva tarkastelusta.

Rauman kaupungin yleiskaavassa on tarkastelut Vanha-
Lahden alue  a kaupunkikuvan ja viheralueverkoston kan-
nalta. Vanha-Lahden eteläosaan on osoite  u kehite  äväksi
ja säilyte  äväksi itä-länsisuuntainen viheryhteys mante-
reelta Salinkedonlahdelle ja Vaikkuseen. Salinkedonlahdel-
ta lähtee viheryhteys pohjoiseen ja Kokkovuorelle.

Vanha-Lah   Rauman kaupunkirakenteessa
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Vanha-Lahden nykymaiseman historia alkaa ajalta, jolloin
mannerjää muokkasi maa- ja kallioperää painaen samalla
maankuorta painollaan. Jään vetäytyessä ja sulaessa alue
oli merenpinnan alle vielä vuosituhansia. Itämeri saavu
nykyisen olemuksensa noin 2000 vuo  a si  en, jonka jäl-
keen maankohoaminen on muokannut rantaviivaa. Rau-
man seudulla ranta nousee jääkaudelta jäljiltä 60-70 cm
sadassa vuodessa. Muutos on havai  avissa ihmisen elin-
iän aikana havai  avissa, mu  a sen merkitys alueen maise-
man muutoksissa tulee esiin satojen ja tuhansien vuosien
aikana.

Kiukaisten kul  uurin aikaan 2000–1500 eKr. rannan kor-
keuden on arvioitu olleen noin 31 metriä merenpinnasta.
Tuolloin vain Kokkovuoren korkein kohta on pistänyt esiin
vedestä ja samalla meri on huuhtonut kallion lakea. Vuosien
1500–1000 eKr. välillä, jolloin Lapin Sammallahdenmäelle
rakenne   in suuret hautarauniot, merenpinnan on arvioi-
tu arkeologisten tutkimusten mukaan olleen noin 25–28
metriä nykyistä korkeammalla. Geologisen tutkimuksen
mukaan merenpinnan taas on arvioitu olleen 1600–1500
eKr. vain 20 metriä korkeammalla nykyisestä. Olipa kumpi
tahansa arvio tarkempi, Vanha-Lahden alueesta merenpin-
nan yläpuolella on ollut vain Kokkovuoren lakialue.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi

3   VANHA-LAHDEN ALUEEN NYKYTILAN ANALYYSI

3.1  MAISEMAN HISTORIAA

Kuva 6. Itämeren vaiheet Vanha-Lahden alueella.
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Viikinkiajalla 800–1150 jKr. Kokkovuoren lisäksi Vanha-
Lahden alueen korkeimmat kalliomäet paljastuivat me-
renpinnan ollessa noin 10 metriä nykyistä korkeammalla.
Samaan tapaan kuin Kokkovuorenkin lakialueen, meri
huuhtoi tuolloin kalliot puhtaiksi irtonaisesta maa-ainek-
sesta. Keskiajalla 1156–1500 jKr. sivun 16 kuvassa 12 esite-
tyt Vanha-Lahden kallio- ja moreeniselänteet olivat jo me-
renpinnan yläpuolella merenpinnan ollessa noin 5 metriä
nykyistä korkeammalla.

1500-luvulla, kun Raumasta oli kehi  ynyt jo huoma  ava
satamakaupunki, Vanha-Lah   oli vielä asuimaton alue.
Varsinainen alueen kul  uuriympäristön kehitys ja ihmis-
vaikutus alkoivat alueella, kun kamreeri Michel von Jordan
alueen palkkioksi kuninkaan rahoi  amisesta ja sotapal-
veluksistaan 30-vuo  sessa sodassa (1618-1648). Sodassa
ansioituneet aatelismiehet saivat korvaukseksi läänite  yjä
maa-alueita, joilta he saivat koota itselleen verot. Jordan
sai Rauman ympäristössä olevien  lojen veronkanto-oike-
uden ja perus   pian Lahden säterin, nykyisen Vanha-Lah-
den kartanon.

Kuva 7. Vanha-Lahden alue 1903. 1900-luvun alun pellot säilivät alueella avoimina
pitkään. Vielä vuoden 1965 ortokuvassa on havai  avissa sama peltoalueet. (Lähde:
Tuntematon saaristo - Selkämeren saariston ele  y maisema 2006)

)

Vanha-Lahden kartanoon kuuluu Rauman kaupungin Lah-
den kylässä neljä  laa. Kauppaan kuului 261 hehtaaria
maata ja 246 hehtaaria vesialueita sekä pää  lalla sijaitse-
vat kartanorakennukset.

Vanha-Lahden kartanon pihapiiri rakennuksineen ja puu-
kujanteineen kuuluu Satakunnan maakuntakaavassa
esite  yihin maakunnallises   arvokkaisiin kohteisiin (kh
684045, Vanha-Lahden kartano).
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Kuvat 8. Vanha-Lahden ortokuva vuodelta 1965.

Vanha-Lahden muu rakentaminen alkoi
1900-luvun puolivälin paikkeilla so  en jäl-
keen, jolloin Haapasaaren  en varteen il-
mestyivät ensimmäiset asuinrakennukset.
Haapasaaren  e lienee rakenne  u  eyhte-
ydeksi Vanha-Lahden pohjoispuolella Haa-
pasaaren kylässä sijaitsevalle Haapasaaren
kartanolle, joka rakenne   in 1801.

Ensimmäiset Haapasaaren  en varren oma-
ko  talot on rakenne  u arviolta jo 1940-lu-
vulla. 1950-luvulla Vanha-Lahden keski-
osassa Kokkovuoren kupeessa lienee ollut
jo useamman rakennuksen rykelmä. Myös
rannalle on ilmaantunut rakennuksia. Orto-
kuvatarkastelun perusteella vuosien 1965
ja 2005 välillä alueelle on rakenne  u lisää
tasaises   siten, e  ä uudemmat asuintalot
on rakenne  u aiempia kauemmas Haapa-
saaren  estä Latokarin  en, Kokkovuoren-
 en ja Santapohjan  en päähän olemassa

olevan asutuksen jatkeeksi. Rakentaminen
jatkuu edelleen ja katujen päissä on raken-
teilla uusia omako  taloja.
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Kuva 9. Vanha-Lahden ortokuva vuodelta 1977.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi

Vielä vuoden 1977 ortokuvassa on havai  a-
vissa vanhat peltoalueet, jotka olivat vilje-
lyksessä  jo  1900-luvun  alussa  (Kuva  7,  visu
11). Pohjoisosan laajemmat avoimet alueet j
eivät ole peltoja vaan metsäaukkoja. Samoin
a  Hakalan  en ja Santapohjan  en väliin muo-
dostunut aukko on syntynyt metsänhakkuun
seurauksena.

Haapasaaren  en varren asuinalue on edel-
leen hyvin kylämäinen rakennusten ryhmit-
tyessä peltoalueen reunoille. Alueen keskellä
olevat pellot muodostavat avoimen maisema-
 lan, joka aukeaa Nurmenlahdelle.

Rokinnokalle ovat ilmestyneet laiturit. Me-
renrantaan sen sijaan ei näytä ilmaanutneen
uu  a rakentamiseta sie  en vuoden 1965.
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Kuva 10. Vanha-Lahden ortokuva vuodelta 1987.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi

Vuoden 1987 ortokuvassa edellisen vaiheen
metsänhakkuualueet ovat alkaneet kasvaa
uu  a puustoa. Vaiku  aa sille, e  ä samalla
on luovu  u pohjoisosan pienten pelto  lk-
kujen viljelystä. Myös Haapasaaren  en var-
ren asuinalueen pellot ovat umpeutumassa.
Avointa näkymää ja maisemakuvallista yh-
tey  ä Nurmenlahdelle ei enää ole.

Myös Vanha-Lahden kartanon peltoalueet
ovat pienentyneet voimakkaas   kymmenen
vuoden aikana. Kokkovuoren eteläpuolella ja
kartanon pihapiirin väliin jäävät pellot ovat
umpeutuneen kokonaan ja alueelle on raken-
ne  u asuinrakennuksia. Myös kartanon Haa-
pasaaren  en länsipuolella olevat peltoalueet
ovat pienentyneet ja jäljellä on kaksi erillistä
peltoalue  a, joista toinen Santapohja  en
asuinalueen eteläpuolella ja toinen nykyisin-
kin viljelyksessä oleva kapea peltosaareke
Vanha-Lahden eteläosassa.

Ilahdu  avaa on, e  ä merenrantavyöhyke on
säilynyt edelleen lähes vuoden 1965  lassa
eikä sinne ole rakenne  u.
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Kuva 11. Vanha-Lahden ortokuva vuodelta 2007.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi

Vuoden 2007 ortokuvassa vuoden 1977 met-
säaukot ovat umpeutuneet jo kunnolla. Aino-
at pellot sijaitsevat Vanha-Lahden kartanon
eteläpuolella olevalla itä-länsisuuntaisella
alueella. Siellä täällä on havai  avissa pienem-
piä pelto  lkkuja. Latokarin  en pohjoipuolella
ja Nurmenlahdelle etelästä johtavan Nurmen-
 en länsipuolle on ilmaantun hakkuualueet.

Haapasaaren  en varren asuinalue on luon-
teeltaan täysin erilainen kuin se oli vielä vuon-
na 1977. Kyläilmeestä ei ole jäljellä mitään.
Alueen avoimet peltoalueet ovat umpeutu-
neet. Rakennusten, puutarhojen ja pienten
metsiköiden välissä on siellä täällä pieniä
peltoja. Alueesta on muotoutunut vuosikym-
menten saatosta mosaiikkimainen asuinalue.
Alunperin kylä- ja  lusteinä olleet Latokarin-
 e, Hakalan  e, Kokkovuoren  e ja Santapoh-

jan  e ovat muu  uneet asuinkaduiksi, joiden
varrelle rakennukset ovat ryhmi  yneet.



16 Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi



17

3.2.1   Maiseman ominaispiirteet
Vanha-Lahden maisema on pienpiirteistä ja vaihtelevaa.
Maisemarakenteen rungon muodostavat metsä- ja kallio-
selänteet, jotka ovat maastossa selkeäs   hahmote  avissa.
Kalliot ovat vedenhuuhtomia. Alueen maaperä on karua ja
viljelykseen soveltuvia maita on vähän. Ainoa viljelyksessä
oleva Vanha-Lahden kartanon peltoalue sijoi  uu kapeaan
laaksopainanteeseen kallioselänteiden väliin. Peltoalue
reunavyöhykkeineen muodostaa tärkeän ja monipuolisen,
poten  aalia sisältävän viheryhteyden sisämaasta merelle,
Salinkedonlahdelle ja Vaikkuseen. Toinen laaksopainanne,
joka avautuu Nurmenlahdelle, sijaitsee Haapasaaren  en
asuinalueella Kokkovuoren pohjoispuolella. Soita ei ole.

Merenrantaviiva on monimuotoinen. Rannikon saaret ovat
tärkeä osa vesimaisemaa, vaikka eivät kuulukaan selvitys-
alueeseen. Ruovikkoiset lahdet sijoi  uvat mereen työnty-
vien niemien, Vaikkusen, Rokinnokan ja Säikänniemen vä-
liin. Merenlah   kuroutuu kapeaksi salmeksi ruovikkoisessa
ja kapeassa Var   karinsun  ssa kiertyen Vanha-Lahden alu-
een pohjois- ja koillispuolitse ja avautuen Tuomenkarin jäl-
keen jälleen avoimemmaksi Nurmenlahden vesialueeksi.

3.2  MAISEMARAKENNE

Kuva 13. Näkymä Vanha-Lahden kartanon suuntaan peltoalueelle Tuomoniemen  eltä kuva  una.

Kuva 12. Vanha-Lahden maisemarakenne.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Kuva 14. Vanha-Lahden kallioperä.

3.2.2  Maa- ja kallioperä
Kallioperä muodostuu granii   - ja kiilleliuskealueista. Alu-
eella on runsaas   veden paljaaksi huuhtomia avokallioita.
Kokkovuori, joka kohoaa 32,5 metriä merenpinnasta, on
jäänne Svekofennidien vuoristosta ja muotoutunut nykyi-
seen muotoonsa jääkauden aikana.

Valtaosa alueesta on kallioista moreenimaata. Säikän-
niemen-Hevoskartan harjumuodostuma sijoi  uu alueen
lounaisreunaan alkaen Säikänniemestä ja päätyen Van-
ha-Lahden eteläosan laaksopainanteeseen, joka sekin on
maaperältään pääosin hiekkamaata. Vanha-Lahdelle tyy-
pillisten kallio- ja moreeniselänteiden välisten vaihe  umis-
vyöhykkeiden ja laaksopainanteiden maaperä on pääosin
moreenia tai hiekkaa. Vain aivan alueen kaakkoiskulmassa
on pieni savikkoalue. Kartanon luoteispuolella kallioaluei-
den välissä on savisen hiekan alue. Vanha-Lahden ainoa
eloperäisen maalajin alue sijaitsee Nurmenlahden länsi-
päässä.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Kuva 15. Vanha-Lahden maaperä.

3.2.3  Maaston topogra  a
Vanha-Lahden korkokuva on pienpiirteises   vaihtelevaa
alueen keski- ja eteläosissa. Pohjoisosan metsäalue on
suhteellisen alavaa vie  äen loivas   merelle. Maaston kor-
keus vaihtelee rannikon merenpinnan tasosta Kokkovuo-
ren 32,5 metriin. Maaston topogra  an hahmo  aa hyvin
Itämeren vaiheita kuvaavasta kartasta (Kuva 6) sivulla 10.
Vain Kokkovuoren lakialue on yli 20 metriä merenpinnasta
suurimman osan Vanha-Lahdesta ollessa alempana kuin 5
metriä merenpinnasta.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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3.2.4  Vesiolosuhteet
Vanha-Lahden maisemaselvitysalue jakautuu paikallises-
  viiteen eri valuma-alueeseen, joista kaikki rajautuvat

mereen. Kokkovuoren valuma-alueen vedet valuvat Nur-
menlahteen, Vanha-Lahden kartanon ja Santapohjan  en
valuma-alueiden vedet valuvat Salinkedonlahteen, Rokin-
nokan ja Säikänniemen väliin jäävän alueen vedet laskevat
niemien väliin jäävään lahteen ja pohjoisimman valuma-
alueen vedet valuvat Selkämerelle.

Vanha-Lahden merki  ävimmät avovedet ovat alueeseen
rajautuvat merenlahdet: Salinkedonlah  , Rokinnokan-
Säikänniemen lah  , Selkämeren lah  , Var   karinsun    ja
Nurmenlah  . Alueella on myös joitakin pieniä, merkityk-
seltään vähäisiä lampia. Suoalueita ei ole.

Kuva 16. Vanha-Lahden vesiolosuhteet.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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3.2.5  Kasvillisuus ja eläimistö
Vanha-Lahden alue kuuluu eteläboreaaliseen havumetsä-
vyöhykkeeseen. Vallitsevat metsätyypit vaihtelevat ranni-
kon karuhkosta puolukkatyypin männiköstä sisämaan tuo-
reisiin mus  kkatyypin kuusisekametsiin. Alueella on myös
pienialaisia lehtoja ja lehtomaisia kankaita.

Vanha-Lahden alueen luoteisosassa on yksityisellä maal-
la Säikänniemen luonnonsuojelualue, joka on merki  y
maakuntakaavaan Rauman saariston (FI0200073) Natura
2000 -alueeseen kuuluvana osana. Alue on osa valtakun-
nalliseen rantojensuojeluohjelmaan kuuluvaa Rauman
saariston rantojensuojelualue  a. Alueen rauhoituksen
tarkoituksena on Säikänniemen luonnon ja maisemallis-
ten arvojen säily  äminen. Säikänniemen luonnonsuoje-
lualue on kasvillisuudeltaan rehevää sisäsaaristoa. Kas-
villisuuteen kuuluvat mm. elinvoimaiset tyrnipensaikot ja
katajat.  Säikänniemi on osa Säikänniemen-Hevoskartan
harjumuodostumaa, joka ulo  uu Vanha-Lahden alueella
Säikänniemestä Meriraumalle (HkM-muodostuma sivulla
19 olevassa kuvan 15 maaperäkartassa). Lisäksi Säikännie-
men kärjessä on myös venäläisen sotaväen ensimmäisen
maailmansodan aikaisia juoksuhautakaivantoja.

Kuva 17. Säikänniemen tyrnipensaita.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Keväällä ja kesällä 2011 teh  in luontoselvitys Vanha-Lah-
den eteläisillä alueilla. Luontoselvitysalueen rajaus on esi-
te  y kuvan 18 kartassa. Luontoselvityksen tavoi  eena oli
selvi  ää liito-oravien esiintyminen alueella sekä alueen
linnusto, putkilokasvit ja elinympäristöt. Samalla kartoi-
te   in mahdolliset uhanalaiset ja EU:n Luontodirek  ivin
mukaan suojeltavat lajit sekä selvite   in lakien mukaises
suojeltavat luontotyypit jaa arvokkaat elinympäristöt kaa-
voitusta varten.

Vanha-Lahden alueelta ei löytynyt luontoselvityksen yhte-
ydessä liito-oravan jätöksiä, vaikka lajille sopivaa elinym-
päristöä on jonkin verran, esim. Vaikkusessa. Sen sijaan
alueen luontotyyppien monipuolisuus heijastuu pesimä-
linnustoon. Peruslajistoon, joka muodostaa 58 % luonto-
selvitysalueen kokonaisparimäärästä, kuuluvat pajulintu,
peippo, kirjosieppo, räkä   rastas, punakylkirastas, tali  ai-
nen, keltasirkku ja sini  ainen. Salinkedonlahden pohjukas-
sa havai   in nokikana ja ry  ker  unen, jotka ovat vaateli-
aita lajeja.

Vanha-Lahden tutkimusalueella pesii varsin monipuolinen
linnusto, joka on lajistoltaan kuitenkin tavanomainen. Alu-
eella pesivistä lajeista käenpiika (kuviolla 22) ja punavar-
punen (kuviolla 20) ovat uudessa uhanalaisuusluokituk-
sessa silmälläpide  äviä [NT]. Ainoa EU:n lintudirek  ivin
I-lii  een laji on palokärki (kuviolla 15). Lisäksi leppälintu

Kuva 18. Vanha-Lahden luontoselvitysalueen (109 ha) rajaus ja tutkitut kuviot. (Lähde: Rauman Vanha-Lahden luonto-
selvitys 2011)

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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(kuviolla 28) on Suomen erityisvastuulaji. Luontoselvityk-
sen mukaan näiden lajien elinympäristövaa  mukset eivät
ole erityisen  ukkoja eikä kyseessä ole niin harvinaiset la-
jit, e  ä niiden esiintymisellä olisi vaikutusta alueen maan-
käy  öön.

Luontoselvityksen 109 hehtaarin selvitysalueella on varsin
monipuolises   erilaisia elinympäristöjä, mm. mänty- ja
kuusivaltaisia kankaita, viljelys- ja asutusalueita sekä mui-
ta kul  uuriympäristöjä. Luontotyypit ovat kokonaisuu-
dessaan monipuolisia. Useita metsäkuvioita leimaa selvä
kul  uurivaiku  eisuus. Osa alueesta lienee ollut aikoinaan
laidunkäytännössä. Toisaalta maankohoaminen vaiku  aa
omalta osaltaan luontotyyppien ominaispiirteisiin. Suu-
rin osa Vanha-Lahden luontotyypeistä on tavanomaisia.
Uhanalaisuusluokituksen mukaisia silmälläpide  äviä [NT]
kuvioita selvitysalueella on viisi.

Sivun  24  kartassa  (Kuva  19)  on  esite  y  Metsälain  (10  §)
nojalla suojeltavat erityisen arvokkaat elinympäristöt sekä
kuviot, jotka suositetaan muuten säilyte  ävän ennallaan
luontoselvityksen perusteella. Erityises   Vaikkunen muo-
dostaa rehevän metsäkokonaisuuden muodostaen poik-
keuksellisen arvokkaan kohteen. Suuren lahopuumäärän
ja monipuolisuuden vuoksi kuviolla saa  aa esiintyä myös
uhanalaista kääpä- ja hyönteislajistoa. Vaikkunen on myös
maisemallises   eri  äin herkällä ja keskeisellä paikalla mai-

seman solmupisteessä, mikä tulee erityises   huomioida
maankäy  öä suunniteltaessa.

Metsälain 10 §:n nojalla suojeltavat erityisen arvokkaat
elinympäristöt, jotka ovat myös uhanalaisuusluokituksen
mukaan silmälläpide  äviä [NT]:

Kuvio 22. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännik-
kö [NT]

Melko edustava kalliomännikkö, jossa kasvaa käytännössä
ainoastaan mäntyjä. Osa niistä on kilpikaarnaisia ja lakka-
päisiä sekä muuten kitukasvuisia. Jäkälät vallitsevat kasvil-
lisuu  a ja reuna-alueilla kasvaa myös kanervaa. Kasvilli-
suus on kokonaisuudessaan niukkaa, mu  a metsälauha ja
lampaannata esiintyy siellä täällä.

Maankäy  ösuositus: Kuvio on tulki  avissa Metsälain (10
§) nojalla suojeltavaksi erityisen arvokkaaksi ympäristöksi,
joka tulee säily  ää koskema  omana. Se on luonnon  lai-
nen tai luonnon  laisen kaltainen ja myös kilpikaarna- ja
la  apäämäntyjä esiintyy.

Kuvio 26. Puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas [NT]

Laaja kuivahko kangas, jossa mänty on valtapuu. Pohjois-
laidalla on varsin edustava kalliomuodostuma, jossa kas-
vaa sekä kilpikaarna- e  ä lakkapäämäntyjä. Kasvillisuu  a
hallitsee lähes yhtenäinen jäkäläma  o, jota kanervat pirs-
tovat. Kasvillisuus on kokonaisuudessaan hyvin niukkaa.

Maankäy  ösuositus: Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja
tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maan-
käytölle ei ole esteitä. Pohjoisosan kalliomuodostuma on
tulki  avissa Metsälain (10 §) nojalla suojeltavaksi erityisen
arvokkaaksi ympäristöksi, joka tulee säily  ää koskema  o-
mana. Se on luonnon  lainen tai luonnon  laisen kaltainen
ja myös kilpikaarna- ja la  apäämäntyjä esiintyy.

Muut uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpide  ä-
vät kohteet [NT]:

Kuvio 29. Puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas [NT]

Pohjoisosaltaan osi  ain kallioinen kuivahko kangas, joka
on osi  ain myös kanervatyypin (CT) kuiva kangas. Puoluk-
ka on runsain varpu, mu  a erityises   kallioiden läheisyy-
dessä kasvaa hyvin runsaas   myös kanervaa ja variksen-
marjaa. Mänty on hallitseva puu, mu  a taimina esiintyy
melko yleises   myös kuusia ja koivuja. Kallioilla jäkälät
ovat tyyppilajeja ja kosteissa painanteissa esiintyy myös
juolukka, suopursu ja muut kosteiden paikkojen lajit.

Maankäy  ösuositus: Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja
tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maan-
käytölle ei ole esteitä. Pohjoisosan kalliomuodostelma ja
sen laiteilla oleva soistunut ter  ualpien ja rahkasammali-
en väri  ämä painanne suositetaan kuitenkin säilyte  ävän
ennallaan.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Kuva 19. Luontoselvityksen mukaiset Vanha-Lahden arvokkaat alueet ja tärkeimmät lintuhavainnot. Punaiset alueet ovat metsälain (10 §) nojalla suojeltavia kalliomuodostumia. Siniset
puolestaan suositetaan säily  ämään muuten, koska ne ovat kukin hyvin edustavia kokonaisuuksia. Län  sin ja keskimmäinen sininen alue ovat käenkaali-mus  kkatyypin (OMT) lehtomaisia
kankaita ja pohjoisin sininen on kalliomuodostelma, jonka pohjoisreunalla on soistunut painanne. Idässä oleva pieni kuvio on perinnebiotooppi. Erityises   tulee kiinni  ää huomiota Vaikkusen
alueeseen, koska se on sekä luonnonoloiltaan e  ä maisemallises   eri  äin merki  ävä kohde.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Kuvio 34. Käenkaali-mus  kkatyypin (OMT) lehtomainen
kangas [NT]

Monipuolinen lehtomainen kangas, jossa järeähkö kuusi
on selvä valtapuu. Pihlajien taimia kasvaa melko yleisenä
pensaskerroksessa. Käenkaali, oravanmarja, aitovirna ovat
perusruohoja, ja kuvio on osin niin rehevä, e  ä se muis-
tu  aa lehtoa. Kankaan halki kulkee ojalinja, jonka laiteilla
kasvaa runsaas   rantamin  ua. Ojassa esiintyy puolestaan
ratasarpio, haarapalpakko ja pikkulimaska.

Maankäy  ösuositus: Kuviolla ei ole erityisiä luontoar-
voja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten
maankäytölle ei ole esteitä. Se suositetaan kuitenkin säi-
lyte  ävän ennallaan, sillä kyseessä on hyvin edustava
lehtomainen kangas, joka on rehevä ja kasvillisuudeltaan
monipuolinen.

Kuvio 43. Käenkaali-mus  kkatyypin (OMT) lehtomainen
kangas [NT]

Hyvin edustava ja monipuolinen lehtomainen kangas, jos-
sa kuusi on valtapuu. Seassa on kuitenkin runsaas   myös
muita puita, jotka ovat osin järeitä. Myös lahopuuta on
paljon. Pensaskerroksessa on eri  äin paljon taikinamarjo-
ja sekä herukoita. Vaateliaita ruohoja edustavat käenkaali,
puna-ailakki, kalliokielo ja monet muut lajit. Myös metsä-
orvokki, nuokkuhelmikkä ja tesma ovat yleisiä. Osa kuvi-

osta voidaan tulkita keskiravinteiseksi tuoreeksi lehdoksi.
Mus  kka esiintyy käytännössä ainoastaan länsiosassa. Ku-
vion sisään on raja  u muutama kesämökki, mu  a edusta-
va metsä ulo  uu aivan näiden pihojen laiteille.

Maankäy  ösuositus: Lehtomainen kangas ja tuoreen leh-
don mosaiikki on varmas   eräs Rauman edustavimmista
kokonaisuuksista, joka suositetaan säilyte  ävän täysin
koskema  omana. Metsä lienee edelleen kehitys  lassa, ja
vuosien saatossa siitä saa  aa muodostua lehto, joka on
metsälain mukaan suojeltava kohde. Lisäksi lehdot luetaan
Natura-luontotyypiksi, joita on sääste  ävä EU:n luontodi-
rek  ivin nojalla.

Muut huomioitavat kohteet:

Kuvio 15. Pihapiiri

Pieni pihapiiri ja siihen lii  yvä ilmeinen vanha laidun, joka
on paahteinen. Pihapiiriä ei inventoitu, mu  a avoimella
alueella kasvavat runsaina nurmilauha, mesiangervo, hii-
renvirna, nurmitädyke sekä useat pylväsmäiset katajat.
Paahteisella kalliolla kasvaa etenkin isomaksaruohoa.

Maankäy  ösuositus: Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja
tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maan-
käytölle ei ole esteitä. Vanha laidunalue on kuitenkin mai-
semallises   merki  ävä pienialaisuudestaan huolima  a.

Tienvarren pajukot kuitenkin estävät kul  uurimaiseman
näkyvyyden  elle, joten ne suositetaan raiva  avan pois.

Kuvio 19. Katajaketo

Kuvio on nime  y katajakedoksi, vaikka ei täysin vastaakaan
nimitystä. Kauraviljelmän laidalla on pieni pylväsmäisten
katajien keski  ymä ja lähellä on myös paahteista kalliota,
jossa kasvaa maksaruohoja ja ahosuolaheinää. Pohjois-
osassa on paahdekallio lukuisine isomaksaruohoineen.
Tien puolella on pelto-ohdakekasvustoja.

Maankäy  ösuositus: Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja
tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maan-
käytölle ei ole esteitä. Alue on kuitenkin halu  u rajata eril-
leen, sillä se on maisemallises   arvokas kokonaisuus, joka
suositetaan säilyte  ävän ennallaan.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Vanha-Lahden alueella ei ole valtakunnallises   merki  ä-
viä rakenne  uja kul  uuriympäristöjä eikä valtakunnalli-
ses   arvokkaita maisema-alueita. Selvitysalueen vanhin
rakennusryhmä on Vanha-Lahden kartanon kul  uuriym-
päristössä, joka on lista  u maakunnallises   arvokkaiden
kul  uuriympäristöjen listalle (kh 684045) Satakunnan
maakuntakaavassa.

Ensimmäiset Haapasaaren  en varren omako  talot lie-
nee rakenne  u so  en jälkeen 1940-luvulla samalla, kun

Kuva 21. Vanha-Lahden kartanon päärakennusta remontoidaan.Kuva 20. Näkymä Vanha-Lahden kartanolle.

Rauman teollistuminen ja satamatoiminta kiihtyivät ja
samalla väkiluku kasvoi. 1950-luvulla Vanha-Lahden kes-
kiosassa Kokkovuoren kupeessa lienee ollut jo useamman
rakennuksen rykelmä. Vuoden 1965 (sivu 10) ortokuvassa
asuinrakennuksia on kymmenkunta. Haapasaarenvarren
asuinalue vaiku  aa peltoineen kuitenkin enemmän kylä-
maisemalle kuin asuinalueelta, jollain se tänä päivänä on.

Vuonna 1965 myös ranta-alueille Rokinnokan ja Säikännie-
men lahdelle sekä pohjoisemmalle rannalle oli rakennet-

tu. Ilmakuvatarkastelun perusteella vuosien 1965 ja 2005
välillä alueelle on rakenne  u lisää tasaises  . Uudemman
asuintalot on rakenne  u aiempia kauemmas Haapasaa-
ren  estä Latokarin  en, Hakalan  en ja Santapohjan  en
päähän ikään kuin olemassa olevan asutuksen jatkeeksi.
Peltoalueet ovat umpeutuneet ja alue on muu  unut ky-
lämaisemasta asuinalueeksi, jossa rakennukset sijoi  uvat
katujen varsille. Rakentaminen jatkuu edelleen ja katujen
päissä on rakenteilla uusia omako  taloja.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi

3.3  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
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Vanha-Lahden asuinalueesta on muotoutunut vuosien
saatossa monikerroksinen. Kunkin vuosikymmenen tyy-
pilliset rakennukset esiintyvät alueella muodostaen oman
aikakautensa vuosirenkaan asuinalueelle. Kadut, Latoka-
rin  e, Kokkovuoren  e ja Santapohjan  e, ovat sorapintai-
sia. Asuinalueen miljöö on vehreä, varsin viehä  ävä ja le-
vollinen huolima  a monikerroksisuudesta ja erityyppisistä
rakennuksista ja rakennusmateriaaleista.

Kuva 22. Vanha-Lahden asumisen vyöhykkeet.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Kuva 26. Hakalan  en varren viehä  ävää miljöötä.Kuva 25. Latokarin  en miljöötä.

Kuva 24. Vanhempaa 1950-1960-lukujen rakennuskantaa
Latokarin  en varrelta.

Kuva 23. Latokarin  en päässä sijaitseva kesällä 2011 rakenteilla
ollut omako  talo.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Kuva 29. 1970-luvun rakentamistyyliä Santapohjan  ellä.

Kuva 28. Hakalan  en päässä olevan uudehkon omako  talon (Kuva 24.) naapuriton  lla
sijaitseva vanha asuinrakennus, joka voisi olla 1940-luvulta.

Kuva 27. Hakalan  en päässä oleva uudehko omako  talo lienee rakenne  u 2000-luvulla.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi
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Kuva 30. Vanha-Lahden maisemakuvallises   arvokkaat elemen  t.

Vanha-Lahden maisemarakenteen ja maisemakuvan kan-
nalta keskeisiä ovat selännealueet ja kalliot, jotka nouse-
vat muuta maastoa korkeammalle. Erityises   Kokkovuori
ja sen itäpuolen selännealue muodostavat maisemaku-
valle taustan. Kokkovuori on merki  ävä maastomerkki ja
näköalapaikka.

Maisemakuvan kannalta eri  äin tärkeitä ovat myös me-
renranta ja sen puustoinen rantavyöhyke, joka rajaa vesi-
maiseman  loja. Selkeitä, hyvin hahmote  avia vesimaise-
man  loja ovat Salinkedonlah  , Rokinnokan-Säikänniemen
lah  , Rokinnokan lounaispuolella oleva niemen ja saarien
rajaama  la, Van   karinsun  n ruovikkoinen kapeikko sekä
Nurmenlah  . Vaikkusen ja Kuuskarin väliin jäävä vesimai-

3.4  MAISEMAKUVA
seman  la on myös huomionarvoinen erityises  , koska se
sijoi  uu rakennetun alueen yhteyteen.

Erityisiä maiseman kohokoh  a, ns. maiseman solmukoh-
 a, joissa maiseman eri elemen  t kohtaavat, ovat Salinke-

donlah  , Van   karinsun    ja Vanha-Lahden kartanoalue.
Maisemakuvallises   arvokkain ja merki  ävin on Salikedon-
lah  , jossa solmukohdan muodostavat avoin, ruovikkoinen
lah   rantoineen, idästä työntyvä laaksopainanne, Salinke-
donlahden pohjoisreunan kallioinen rakenne  u rantavyö-
hyke ja sen taustana oleva metsä, Karva    sekä Vaikkunen,
joka metsäisenä luo vesialueelle tärkeän reunan etelässä.
Salinkedonlahden  lantuntu on vahva.

Var   karinsun  n solmukohta, joka sijaitsee selvitysalueen
pohjoisrajalla, muodostaa kapeaksi kuroutunut, ruovikkoi-
nen merenlah  , muutaman talon muodostama asuinalue
ja vesialueen metsäinen reunavyöhyke. Myös Haapasaa-
ren  e siltoineen on tärkeä osa solmukohtaa.

Vanha-Lahden kartanon solmukohdassa kohtaavat vanha
kul  uurihistoriallises   arvokas kartanomiljöö, peltoalue
ja sitä reunustavat metsät. Pitkä kapea peltoalue muodos-
taa ainoan pitkän näkymäakselin mantereella muun osan
selvitysalueesta ollessa metsää. Hienona yksityiskohtana
tässä solmukohdassa on kartanolle pellon poikki johtava
puukuja.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi

Kuva 31. Maisemallises   hyvin viehä  ävä pieni nii  yalue
Vanha-Lahden alueen lounaisosassa.

Kuva 32. Näkymä Salinkedonlahdelle, joka on maisemaku-
vallises   eri  äin tärkeä ja maiseman solmukohta.

Kuva 33. Maisemallises   kaunis ja mielenkiintoinen kataja-
kedonomainen alue Haapasaaren  en varrella.
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Olennaista tulevaa maankäy  öä suunniteltaessa on tun-
nistaa alueen arvot, jo  a niitä voidaan säily  ää ja ylläpi-
tää. Tässä työssä arvojen tarkastelussa on käyte  y neljää
pääluokkaa: ekologiset, kul  uuriympäristön, maisemalli-
set ja virkistyselliset arvot.

Ekosysteemipalvelut, ekologiset arvot ja yhteydet

Ekosysteemi ja sen tuo  amat palvelut luovat pohjan kai-
kelle ihmisen toiminnalle. Luonnon monimuotoisuu  a yl-
läpitämällä ylläpidetään samalla ekosysteemin toimintaa
ja sen kykyä tuo  aa palveluja, joita ovat mm. ilman ja ve-
den puhdistaminen, kasvihuonekaasujen sitominen (met-
sät toimivat hiilinieluna), ruuantuotanto, puuraaka-aine
sekä virkistys ja luontoelämykset. Luonnon monimuotoi-
suus taas edelly  ää, e  ä ekologinen verkosto on ka  ava ja
toimiva ja alueille jää rii  ävän laajoja luontoalueita. Kau-
punkisuunni  elussa ja metsien käytössä tulee huomioida,
millaisia menetyksiä tulee, jos luontoa häiritään, ja minkä-
laisia hyötyjä kaupunkiluonto tai metsä tuo  aa.

4  MAISEMAN ARVOT

Kul  uuriympäristön arvot

Kul  uuriympäristö muodostuu ihmisen ja luonnon vuoro-
vaiku  eisuudesta. Kul  uuriympäristön määritelmä pitää
sisällään rakennetun kul  uuriympäristön, kul  uurimaise-
man ja muinaisjäännökset. Kul  uuriympäristöllä on tärkeä
merkitys sen kertoessa alueen historiasta, elinkeinoista ja
rakennuskul  uurista.

Maisemalliset arvot – maisemarakenteen ominaispiir-
teet, maisemakuva, elämyksellisyys

Maisemalliset arvot koostuvat maisemarakenteen omi-
naispiirteistä ja havai  avasta maisemakuvan erityispiir-
teistä. Maisemarakenteen arvoja voivat olla esimerkiksi
erityiset geologiset ominaispiirteet tai alueen erityiset ve-
siolosuhteet – nämä taas heijastuvat niin maisemakuvaan
kuin ekologisiin arvoihin. Maisemakuvan arvoiksi koetaan
usein esimerkiksi selkeäs   hahmote  avat maisemakoko-
naisuudet, avoimet näkymät ja avoimien alueiden reuna-
vyöhykkeet. Maisemalliset arvot ovat hyvin sidoksissa kult-

tuuriympäristön ja ekologisten arvojen kanssa.

Maiseman kokemiseen lii  yy usein elämyksellisiä arvoja.
Nämä ovat hyvin subjek  ivisia, mu  a niissä on yleises
havai  uja piirteitä. Elämyksellisinä arvoina koetaan usein
maisemankuvan monimuotoisuus, vahva luontokokemuk-
sen tunne, koskema  omuuden / mys  syyden sekä vapau-
den /  lan tunteminen. Nämä arvot perustuvat Ruotsissa
pidemmälle vietyyn tutkimukseen maiseman elämykselli-
sistä arvoista (esim. Upplevelsevärden 2001).

Virkistysarvot

Virkistys, retkeily, luonnossa liikkuminen ja luontoelämyk-
set ovat tärkeä vastapaino kiireiselle arjelle varsikin kau-
pungeissa. Virkistyminen ja rentoutuminen ovat mahdolli-
sia myös kaupunkiympäristössä, mu  a luonnossa on oma
rauhansa ja hiljaisuu  a. Virkistymiseen tarvitaan moni-
puolisia, erikokoisia ja erilaisia alueita. Oleellista on myös,

 ä ne ovat asukkaiden saavute  avissa.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi

4.1  ARVOTTAMISEN PERUSTAA
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3.5.2  Vanha-Lahden alueen maiseman arvot
Ekosysteemipalvelut, ekologiset arvot ja yhteydet

Vanha-Lahden tärkeimpiä ekologisia arvoja ovat alueen
metsät, merenrantavyöhyke ja monipuolinen luonto. On
tärkeää säily  ää ehyitä, rii  ävän laajoja luontoalueita niin
ekosysteemin, luonnon monimuotoisuuden kuin virkistyk-
sen kannalta.

Vanha-Lahden luontoselvityksessä esitetyt kohteet, jotka
osin ovat jo lainsäädännön nojalla suojeltuja, ovat selvitys-
alueen eteläosan kannalta tärkeitä. Vanha-Lahden pelto-
alue reunavyöhykkeineen luo monipuolisen ekologisen ja
viheryhteyden, jota pitkin niin eri lajit kuin ihminenkin voi
liikkua itä-länsisuunnassa. On tärkeää, e  ä yhteys jatkuu
katkeama  omana aina Vaikkuselle as  , joka on oleellinen
osa viherakselia.

Vanha-Lahden pohjoisosassa metsäalueet muodostavat
ehyen ja laajahkon luonto- ja virkistysalueen, jonka säilyt-
täminen on erityisen tärkeää laajenevassa ja  ivistyvässä
kaupunkirakenteessa. Pohjoisosan alueelta ei ole tehty
luontoselvitystä, joten sen luontoarvoja ei ole tässä selvi-
tyksessä voitu o  aa huomioon ja arvioida.

Kul  uuriympäristön arvot

Selvitysalueen tärkein kul  uuriympäristö on maakunnalli-

ses   arvokas Vanha-Lahden kartano, johon lii  yy oleellise-
na osana avoin, metsien reunustama itä-länsisuuntainen
kapea peltoalue. Lisäksi Vaikkusen vehreä ympäristö ra-
kennuksineen muodostaa säily  ämisen arvoisen kohteen.

Maisemalliset arvot – maisemarakenteen ominaispiir-
teet, maisemakuva, elämyksellisyys

Vanha-Lahden tärkeimmät maisemarakenteen ominais-
piirteet ovat kallio- ja moreeniselänteet, erityises   Kok-
kovuori, joka on myös geologises   merki  ävä kohde ja
tärkeä elämyksellinen näköalapaikka. Selännealueet tulee
säily  ää metsäisinä. Maisemakuvan kannalta tärkein säily-
te  ävä kohde on Salinkedonlahden maiseman solmukohta
ja siitä itään lähtevä viherakseli, johon kuuluvat Vanha-
Lahden peltoalue ja kartanomiljöö. Kartanomiljöö sinäl-
lään muodostaa toisen keskeisen solmukohdan. Samoin
selvitysalueen pohjoisosassa sijaitseva Var   karinsun  n
solmukohta on säily  ämisen arvoinen.

Vesimaiseman osalta tärkeitä ja elämyksellisiä alueita ovat
Salinkedonlahden lisäksi Rokinnokan-Säikänniemen lah  ,
Rokinnokan lounaispuolella oleva niemen ja saarten muo-
dostama vesimaiseman  la, Var   karinsun    sekä Nur-
menlah  . Näiden kohteiden osalta on tärkeää, e  ä ranta-
vyöhykkeen puusto säilyy vesimaiseman  lan reunoilla.

Vanha-Lahden alueen nyky  lan analyysi

Virkistysarvot

Vanha-Lahden virkistysarvoja ovat merenrannat reunavyö-
hykkeineen, jotka tulisi säily  ää mahdollisimman pitkälle
kaikkien asukkaiden käytössä. Vanha-Lahden pohjoisosan
metsäalue muodostaa oivallisen laajemman virkistys- ja
retkeilyalueen, joka on kaupunkilaisten saavute  avissa
esim. pyöräillen ja kävellen. Alue tarjoaa merenrannan lä-
heisyydessä luontoelämyksiä, hiljaisuu  a, luonnonrauhaa
ja esim. mahdollisuuden marjastaa ja sienestää.

Vanha-Lahden eteläosassa erityises   virkistysarvoja ja
poten  aali siihen on Vanha-Lahden kartanon peltovyö-
hykkeellä, joka jatkuu idästä aina Salinkedonlahdelle ja
Vaikkuseen. Virkistysakseli sisältää monenlaisia element-
tejä virkistykseen, kuten peltomaisemaa, kartanomiljöötä,
metsää, kallioita, merenrantaa ja Vaikkusen ainutlaatuisen
niemen rehevine metsineen.  Alue tarjoaa monipuolisen
lähtökohdan kehi  ää sitä virkistys- ja viheralueena.

On tärkeää, e  ä akseli säilyy katkeama  omana. Kaupun-
gin täydennysrakentamisessa tulisi huomioida, e  ä asuin-
alueita säilyy viheryhteyksiä tärkeille ulkoilualueille ja e  ä
niitä kehitetään osana kaupunkikuvaa. Viherverkostossa
kanna  aa hyödyntää alueen tarjoamia rikkauksia, meren-
rantaa, erilaisia elinympäristöjä, kallioalueita ja rakennet-
tuja puistoja.

Kuva 34. Rokinnokan ja Säikänniemen väliin jäävä lah   lahden perukasta kuva  una.

4.2  VANHA-LAHDEN ALUEEN MAISEMAN ARVOT
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4.1.1  Alueen yleiskuvaus
Hyvin muutoksia kestävät alueet sijoi  uvat Vanha-Lahden
alueen eteläosaan Kokkovuoren eteläpuolelle. Hyvin muu-
toksia kestäviin alueisiin kuuluu viisi osa-alue  a, joista
eteläisin lii  yy Merirauman alueeseen muiden sijoi  ues-
sa kallioalueiden, nykyisen asutuksen ja luontoalueiden
väliin. Osa-alueet sijoi  uvat selännealueiden metsäiselle
vaihe  umisvyöhykkeelle ja selänteiden väliseen laaksoon.
Maaperä vaihtelee savisesta hiekasta kallioon. Alueen
luontotyypit ovat monipuolisia. Alueella ei ole erityisiä
maisemallisia arvoja, mu  a ympäröivät arvot tulee huo-
mioida.

5.1.2  Alueella vaali  avat arvot
Maisemarakenteen ja maisemakuvan ominaispiirteet:

• Vanha-Lahden kartano
•  Itä-länsisuuntainen viherakseli, joka ulo  uu Salin-

kedonlahdelle ja Vaikkuseen
• Luontoselvityksessä esitetyt luonnon arvokohteet
• Salinkedonlahden maiseman herkkä solmukohta
• Vanha-Lahden viher- ja virkistysalueverkosto tulee
 suunnitella ja pro  loida. Pohjoisosien osalta tulee
 tehdä luontoselvitys tämän pohjaksi viheralue-
 suunni  elun pohjaksi, e  ei vaaranneta alueen
 mahdollisia luontoarvoja.

5   JOHTOPÄÄTÖKSET JA MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET

Johtopäätökset ja maankäy  ösuositukset

5.1  HYVIN MUUTOKSIA KESTÄVÄT ALUEET

5.1.3  Toimenpidesuositukset
Hyvin muutoksia kestävien alueiden suunni  elemisessa ja
rakentamisessa on ote  ava huomioon Vanha-Lahden kar-
tanoympäristö, itä-länsisuuntainen viherakseli, viheryhte-
ystarve Meriraumalta Vanha-Lahden pohjoisosien virkis-
tysalueille, luonnon arvokohteet sekä maisemarakenteen
ja maisemakuvan ominaispiirteet, joita ovat erityises
Salinkedonlahden maiseman herkkä solmukohta ja Vanha-
Lahden kartanoympäristö. Myös olemassa olevat asuin-
alueet tulee huomioida suunni  elussa. Alueet soveltuvat
parhaiten pientalorakentamiseen.

Osa-alue 1
•  Alue sijoi  uu Merirauman ja itä-länsisuuntaisen vi-

heralueen väliin jäävälle metsäiselle alueelle.
• Alueen maaperä on hiekkaa.
•  Itäosassa alue  a on Metsälain erityisen arvokas

elinympäristö, joka tulee huomioida alueen suun-
ni  elussa ja toteutuksessa jä  ämällä rii  ävä pusku-
rivyöhyke rakentamisalueen ja luontoalueen väliin.
Luontoalueelta tulee jä  ää yhteys viherakselille.

•  Alueen suunni  elussa tulee huomioida Vanha-Lah-
den kartanon läheisyys.

•  Avoin peltoalue tulee huomioida alueen suunnit-
telussa. Todennäköises   rakenne  avan alueen ja
pellon väliin ei saada järjeste  yä rii  ävää metsäistä

Kuva 35. Vanha-Lahden maiseman sietokyky.
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•  Avoin peltoalue tulee huomioida alueen suunnit-
telussa. Todennäköises   rakenne  avan alueen ja
pellon väliin ei saada järjeste  yä rii  ävää metsäistä
reunavyöhyke  ä, mikä tarkoi  aa sitä, e  ä peltoa ei
voida enää viljellä. Jos pelto halutaan pitää avoime-
na, siitä on muodoste  ava ns. maisemapelto tai sit-
ten se voidaan pitää avoimena viheralueen osana.
Avoin maisema  la kaipaa reunavyöhyke  ä, jonka
voivat myös muodostaa rakennukset ja rakennetul-
la alueella kasvava kasvillisuus.

Osa-alue 5
•  Alue sijaitsee Haapaniemen  en itäpuolella ja ra-

joi  uu pohjoisessa Kokkovuoreen ja Kokkovuoren
valuma-alueen vedenjakajaan. Osa-alueen keskellä
Haapasaaren  en varressa on pieni, muutaman ta-
lon asuinalue, joka tulee huomioida suunni  elus-
sa.

•  Maaperä on suurimmassa osassa rakentamiseen
hyvin soveltuvaa moreenimaata. Alueen lounais-
osassa on kallioalueita, joiden välissä on savense-
kaista hiekkaa.

•  Alueen suunni  elussa tulee huomioida Vanha-Lah-
den kartanon läheisyys ja Kokkovuori, joka on mai-
semallises   merki  ävä sekä Kokkovuoren valuma-
alueen vedenjakajavyöhyke.

reunavyöhyke  ä, mikä tarkoi  aa sitä, e  ä peltoa ei
voida enää viljellä. Jos pelto halutaan pitää avoime-
na, siitä on muodoste  ava ns. maisemapelto tai sit-
ten se voidaan pitää avoimena viheralueen osana.
Avoin maisema  la kaipaa reunavyöhyke  ä, jonka
voivat myös muodostaa rakennukset ja rakennetul-
la alueella kasvava kasvillisuus.

Osa-alueet 2 ja 3
•  Alueiden maaperä on hiekkaa ja moreenia. Alueen

2 länsiosassa on pienialainen avoin nii  yalue, joka
kanna  aa säily  ää esim. virkistysalueen osana.

•  Alueiden kau  a tulee järjestää viheryhteys etelästä
Vanha-Lahden pohjoisosan virkistysalueille.

•  Vedenjakaja tulee huomioida alueiden suunni  e-
lussa.

Osa-alue 4
•  Alue sijaitsee Haapasaaren  en länsipuolella ja ra-

joi  uu pohjoisosastaan olemassa olevaan asuinalu-
eeseen.

•  Alueen maaperä muodostuu eteläosassa kallioista,
joiden välissä on savista hiekkaa. Pohjoiskulmassa
on hiekkaa ja moreenia.

•  Alueen suunni  elussa tulee huomioida Vanha-Lah-
den kartanon läheisyys.
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5.2.1  Alueen yleiskuvaus
Muutoksia kestävien alueiden suunni  elemisessa ja ra-
kentamisessa on ote  ava huomioon Vanha-Lahden kar-
tanoympäristö, itä-länsisuuntainen viherakseli, viheryh-
teystarve Meriraumalta Vanha-Lahden pohjoisosien
virkistysalueille, luonnon arvokohteet sekä maisemara-
kenteen ja maisemakuvan ominaispiirteet, joita ovat eri-
tyises   Salinkedonlahden maiseman herkkä solmukohta ja
Vanha-Lahden kartanoympäristö. Erityises   tulee huomi-
oida myös olemassa olevat asuinalueet. Alueet soveltuvat
parhaiten pientalorakentamiseen.

5.2.2  Alueella vaali  avat arvot
Maisemarakenteen ja maisemakuvan ominaispiirteet:

• Vanha-Lahden kartano
•  Itä-länsisuuntainen viherakseli, joka ulo  uu Salin-

kedonlahdelle ja Vaikkuseen
• Luontoselvityksessä esitetyt luonnon arvokohteet
• Salinkedonlahden maiseman herkkä solmukohta
•  Vanha-Lahden viher- ja virkistysalueverkosto tulee

suunnitella ja pro  loida. Pohjoisosien osalta tulee
tehdä luontoselvitys tämän pohjaksi viheraluesuun-
ni  elun pohjaksi, e  ei vaaranneta alueen mahdol-
lisia luontoarvoja.

5.2.3  Toimenpidesuositukset
Osa-alue 1

•  Alue sijaitsee Rokin  en lounaispuolella rajautuen
lounaassa Salinkedonlahden rannan rakenne  uun
rantavyöhykkeeseen.

•  Alueen koillispuolella on vedenjakaja-alue, jonka
kau  a voidaan järjestää yhteys Vanha-Lahden poh-
joisosien virkistysalueille.

•  Maaperä on rakentamiseen hyvin soveltuvaa hiek-
kaa ja moreenia.

•  Alueella tulee huomioida erityises   sen merkitys
maiseman taustana Salinkedonlahdelta ja Vaikku-
sesta tarkasteltaessa. Alueen puustoa tulee säästää
siten, e  ei metsäraja rikkoudu eikä harsuunnu lii-
aksi.

•  Luontoarvot tulee selvi  ää suunni  elun pohjaksi.

Osa-alue 2
•  Alue käsi  ää Haapasaaren  en nykyisen asuinalu-

een ja sen reuna-alueet.
• Maaperä on hiekkaa ja moreenia.
•  Alueella tulee huomioida erityises   olemassa oleva

rakenne  u ympäristö ja sen miljöö.
•  Alueen luontoarvot tulee selvi  ää suunni  elun

pohjaksi.

5.2  MUUTOKSIA KESTÄVÄT ALUEET
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•  Alueella on muutama asuinrakennus, jotka tulee
huomioida alueen suunni  elussa.

Osa-alue 7
•  Alue sijaitsee Vanha-Lahden kapean pellon pohjois-

puolella sen länsipäässä. Pohjoispuolella on kallio-
alue.

• Alueen maaperä on kalliota ja moreenia.
•  Avoin peltoalue tulee huomioida alueen suunnit-

telussa. Todennäköises   rakenne  avan alueen ja
pellon väliin ei saada järjeste  yä rii  ävää metsäistä
reunavyöhyke  ä, mikä tarkoi  aa sitä, e  ä peltoa ei
voida enää viljellä. Jos pelto halutaan pitää avoime-
na, siitä on muodoste  ava ns. maisemapelto tai sit-
ten se voidaan pitää avoimena viheralueen osana.
Avoin maisema  la kaipaa reunavyöhyke  ä, jonka
voivat myös muodostaa rakennukset ja rakennetul-
la alueella kasvava kasvillisuus.

Osa-alue 8
•  Alue sijaitsee Vanha-Lahden kartanoympäristön

luoteispuolella. Alueella kasvaa leh  metsää.
•  Maaperä muodostuu kallioalueista, joiden välissä

on savensekaista hiekkaa.
•  Alueen suunni  elussa tulee huomioida Vanha-

Lahden kartanon läheisyys ja alueen eteläpuolella
oleva katajakedonomainen alue.

Osa-alue 3
• Alue sijaitsee Var   karinsun  n eteläpuolella.
• Maaperä on kalliota ja moreenia.
•  Suunni  elussa tulee huomioida olemassa olevat

asuinrakennukset.
•  Alueen luontoarvot tulee selvi  ää suunni  elun

pohjaksi.

Osa-alue 4
•  Alue sijaitsee Kokkovuoren itäpuolella ja rajautuu

etelässä Kokkovuoren vedenjakajavyöhykkeeseen,
joka tulee huomioida alueen suunni  elussa.

• Maaperä on kalliota ja moreenia.
•  Alueen luontoarvot tulee selvi  ää suunni  elun

pohjaksi.

Osa-alue 5
•  Alue käsi  ää nykyiset Kokkovuoren eteläpuolella

olevat asuinalueet.
•  Alueella voidaan tutkia mahdollisuuksia täydennys-

rakentamiseen olemassa oleva asutus huomioiden.

Osa-alue 6
•  Alue sijaitsee Rokin  en eteläpäässä ja rajautuu

lounaassa Salinkedonlahden rannan rakenne  uun
rantavyöhykkeeseen.

• Maaperä on hiekkaa.
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5.3.3  Toimenpidesuositukset
•  Erityises   säilyte  äväksi suositellut alueet tulee

jä  ää rakentamisen ulkopuolelle.
• Ne soveltuvat virkistysalueiksi ja luonnonalueiksi.
•  Vanha-Lahden pohjoisosien luontoarvot tulee sel-

vi  ää viher- ja virkistysalueiden suunni  elun poh-
jaksi.

5.3.1  Alueen yleiskuvaus
Erityises   säilyte  äviksi suositeltavat alueet muodostuvat
vedenjakajavyöhykkeistä, luontoalueista, herkistä ranta-
alueista ja Vanha-Lahden pohjoisosan metsäisestä aluees-
ta. Alueet ovat pääosin metsäisiä selännealueita ja niiden
vaihe  umisvyöhyke  ä. Maaperä muodostuu kallioalueis-
ta, moreenista, hiekasta ja hiekkamoreenista ja sorasta.

5.3.2  Alueella vaali  avat arvot
• Vedenjakajavyöhykkeet
• Kokkovuori
• Metsäiset selännealueet
• Vanha-Lahden pohjoisosan metsäalue
•  Herkät rantavyöhykkeet, jotka reunustavat ja rajaa-

vat vesimaiseman  loja
•  Säikänniemen luonnonsuojelualue Satakunnan

maakuntakaavan laajuudessa
•  Säikänniemen-Hevoskartan harjumuodostuma,

joka ulo  uu Vanha-Lahden alueella Säikänniemes-
tä aina Meriraumalle as

5.3  ERITYISESTI SÄILYTETTÄVÄKSI SUOSITELTAVAT ALUEET
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5.4  EHDOTTOMASTI SÄILYTETTÄVÄT ALUEET

5.4.1 Alueen yleiskuvaus ja alueella vaali  avat
arvot
Ehdo  omas   säilyte  äviin alueisiin kuuluvat:

•  Vanha-Lahden kartanoympäristö, joka on maakun-
nallises   arvokas kul  uuriympäristö

•  Vanha-Lahden eteläosan itä-länsisuuntainen vi-
herakseli, joka yhdistää mantereen laajemmat vi-
heralueet Salinkedonlahdelle ja Vaikkuseen as

•  Kokkovuoren geologises   ja maisemallises   arvo-
kas kallioalue, joka muodostaa maiseman taustan
ja toimii alueen maamerkkinä

•  Metsälain 10 §:n nojalla suojeltavat erityisen arvok-
kaat elinympäristöt

•  Nurmenlahden liejuiset ranta-alueet lahden länsi-
pohjukassa

• Var   karinsun  n herkkä rantavyöhyke
•  Säikänniemen luonnonsuojelualue ja Säikänsun  n-

Hevoskartan harjumuodostuma, joka on osa Natu-
ra 2000 -alue  a (FI0200073)

• Rokinnokka
•  Laajimmat ja merki  ävimmät kallio- ja moreenise-

länteet, jotka eivät sovellu rakentamiseen

5.4.2  Toimenpidesuositukset
•  Alueet jätetään ehdo  omas   kokonaan rakentami-

sen ulkopuolelle.
•  Vanha-Lahden pohjoisosien luontoarvot tulee sel-

vi  ää viher- ja virkistysalueiden suunni  elun poh-
jaksi, e  ei vaaranneta mahdollisia luontoarvoja.

•  Herkimpien alueiden virkistyskäy  öä tulee rajoit-
taa ja ohjata liikkuminen sitä varten osoitetuille
reiteille.
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KÄSITTEET

Maisema
Muodostuu elollisista ja elo  omista tekijöistä sekä ihmi-
sen tuo  amasta vaikutuksesta, jotka ovat ns. maiseman
perustekijöitä, niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta
sekä maiseman visuaalises   hahmote  avasta ilmiasusta,
maisemakuvasta.

Maakunnallises   merki  ävä maisema
Asiantun  javiranomaisten määri  elemä maakunnallista
ominaisluonne  a ja maakunnallisia erityispiirteitä ilmen-
tävä maisema.

Maisemamaakunta
Suomi on jae  u kymmeneen luonnonpiirteiltään yhtenäi-
seen maisemamaakuntaan. (Maisemanhoito, Maisema-
aluetyöryhmän mie  ntö I, ympäristöministeriö, mie  ntö
66/1992.)

Maiseman sietokyky
Tarkoitetaan sitä, kuinka paljon maisemarakenne, maise-
makuva tai erilliset maiseman perustekijät voivat muu  ua
mene  ämä  ä ominaispiirteitään.

Maisemarakenne
Muodostuu maiseman perustekijöiden keskinäisestä suh-
teesta ja vaihtelusta, jossa maiseman solmukohdat ja maa-
merkit jäsentävät maisemaa.

Maisema  la
Tila, jonka muodostavat maiseman perustekijät ja niiden
keskinäiset suhteet. Maisema  lat voivat olla selkeäs   ra-
joi  uvia  lakokonaisuuksia tai laajoja rajautuma  omia
avoimia alueita. Maisema  lat voivat muodostaa  lasarjo-
ja.

Reunavyöhyke
Rajaa maisema  laa. Esimerkiksi peltoa rajaavat puut ja
muu kasvillisuus muodostavat maisema  lan reunavyöhyk-
keen.

Maamerkki
Luonnonelemen    tai ihmisen toiminnan tulos, joka erot-
tuu muusta ympäristöstä joko sijain  nsa (vrt. maisema-
rakenne), visuaalisen hahmote  avuuden/ ominaisuuden
(vrt. maisemakuva) tai siihen liitetyn merkityksen vuoksi.
Tyypillisiä maamerkkejä ovat kalliot, kirkot ja muut korkeat
rakennukset.

Maiseman solmukohta
Merki  ävä useiden maiseman perustekijöiden, elemen   -
en leikkauspiste tai kohtauspaikka.

Hierarkkinen piste
Hierarkkinen piste on maisema  loja hallitseva ja myös
luonnonoloiltaan edullinen kohta. Hierarkkista piste  ä

usein osoi  aa jokin merkkirakennus, joka on tuolloin mai-
seman huippupiste. Hierarkkisella pisteellä on mm. luon-
nonolojen mukaan määräytyvä arvoasteikkonsa.

Näköala, näkymä
Näköala on jostakin katselupisteestä avautuva katselu-
alue. Näkymä on rajatumpi, siinä yhdestä katselupisteestä
avautuu näköala  e  yyn suuntaan. Rajaus, kuten puut,
kehystää maisemaa ja tehostaa sitä valikoimalla kohteen
erilleen muusta maisemasta. Maisema käsite on yhdeltä
merkitykseltään kaukonäkymä eli kaukoympäristö.

Näköalapaikka
Maiseman kohta, joka on korkeammalla ympäröivää mai-
semaa ja josta avatuu pitkiä näkymiä ja näköaloja.

Perinnemaisema ja perinnebiotooppi
Perinteisten elinkeinojen ja maankäy  ötapojen muovaa-
ma alue, jonka historialliset piirteet ovat säilyneet. Perin-
nemaisemia ovat esimerkiksi niityt ja hakamaat ja niiden
käy  öön lii  yvät rakenteet ja rakennelmat. Kul  uuri- ja
perinnemaisema -käsi  eet  ovat osin päällekkäiset, perin-
nemaisema on usein melko pienialainen ja osa laajaa kult-
tuurimaisemaa. Perinnebiotoopeiksi nimitetään pääosin
nii  y- ja laiduntalouden monilajisia luontotyyppejä esim.
kuivat ja kosteat niityt, hakamaat ja metsälaitumet.

Käsi  eet
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Maakunnallises   merki  ävä kul  uuriympäristö
Asiantun  javiranomaisten määri  elemä maakunnan omi-
naisluonne  a ja erityispiirteitä ilmentävä rakenne  u kult-
tuuriympäristö.

Viheralue
Viheralue on kaupunki- ja taajamarakenteen kasvullinen
osa, kuten puistot, pihat, suojavyöhykkeet, virkistysaluei-
den kasvulliset osat ja retkeilyalueet.

Viheraluejärjestelmä, viheralueverkosto
Viheraluejärjestelmä tarkoi  aa kaupunkirakenteeseen eli-
mellises   lii  yvää, maisemarakenteen ehdoilla jäsentyvää
eri viheraluetyypeistä koostuvaa toiminnallista kokonai-
suu  a. Toimiva viheraluejärjestelmä vaa  i yleensä toteu-
tuakseen kokonaisvaltaisen viheralue- ja maisemanhoito-
suunnitelman.

Viheryhteys
Viheryhteys on rakentamaton kaistale, joka usein on rii  ä-
mätön kaikkien eläinlajien liikkumiselle. Usein viheryhteys
lii  yy ihmisten virkistysrei   en suunni  eluun.

Ekologinen yhteys
Eekologinen käytävä tai ekologinen yhteys on usein leveä,
ja sen tavoi  eena on yhdistää luonnon ydinalueet toimi-
valla tavalla.

Kul  uuriympäristö
Kul  uuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympä-
ristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kul  uurin vaiheita
sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kul  uuriympä-
ristöön lii  yy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen
ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat ja sen erilaiset
nimeämiset. Tarkemmin kul  uuriympäristöä voidaan ku-
vata käsi  eillä kul  uurimaisema ja rakenne  u kul  uuri-
ympäristö. Kul  uuriympäristöön kuuluvat myös muinais-
jäännökset ja perinnebiotoopit.

Ekosysteemipalvelut
Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luon-
nosta saamia aineellisia ja ainee  omia hyötyjä. Ekosystee-
mipalvelut jaetaan yleensä kolmeen tai neljään luokkaan.
Kolmijaon mukaan ekosysteemipalveluja ovat:

• Tuotantopalvelut

• Säätelevät palvelut

• Kul  uuriset palvelut

Kuva 36. Kaaviokuva ekosysteemipalveluista ja esimerkkejä siitä, mitä kukin palvelu käsi  ää.
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