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Kohteen maisemallisiin arvoihin on tutustuttu huolellisesti eri vuodenaikoina  ja eri 
suunnista maalta ja järveltä tehdyin maastotarkasteluin. Yleisilmeenä ranta-alueet 
ovat hiekka-, moreeni- tai kivipohjaisia. Puusto on mänty- tai kuusivaltaista. 
Rantavyöhykkeellä on paljon kivikko- ja kallioalueita. Näillä alueilla etenkin 
kitukasvuiset männyt kaunistavat maisemaa. Iso-Riihisaari -tilalla puusto on vanhaa, 
tukkipuuvaltaista ja kasvaa tiheästi eikä mitään hakkuita ole tehty vuosikymmeniin. 
Siten maisema on karumpiin kalliopohjaisiin alueisiin yhdistyessään jylhä ja arvokas, 
ks. kuva 1. Lemmenniemi -tilan puusto on voimakkaasti harvennettua 
kasvuvaiheessa olevaa talousmetsää ja paikoin puskittunutta, ks. kuvat 2-3. 
Lemmenniemi -tilan keskivaiheella sisäosassa (ei rantaan ulottuen) on 
harvennuksesta seuranneiden tuulituhojen aiheuttama laaja aukea alue. 

 

Kuva 1. Maisema Iso-Riihisaari -tilan itäpuolella. 
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Kuva 2. Harvapuustoinen kasvuvaiheen metsämaisema Lemmenniemi -tilalla. 

 

Kuva 3. Maisemaa Lemmenniemi -tilalla. 



3 
 

Riihisaaren itäranta rajaa Aureselkää se länsireunalta. Aureselän itä- etelä- ja 
pohjoisreunat rajautuvat Raattaniemi-Vekaraniemi -suojelualueeseen. Siitä todetaan 
Seitsemisen suojelukokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmassa (Metsähallitus, 
2009), että se ”koostuu nimensä mukaisesti Aurejärven rannalla sijaitsevista niemistä 
sekä saarista. Ranta- ja saarimetsien sekä  suuren  järven  yhdistelmä Aurejärven 
rauhallisella kolkalla tekee maisemasta harmonisen. Rannat ovat asumattomia ja 
lähes luonnontilaisia.” Riihisaaren itäranta liittyy keskeisenä osana tähän Aureselän 
arvokkaaseen maisemaan, ks. kuva 4. Kaavassa on haluttu osaltaan turvata tämän 
säilymistä jättämällä em. maisemaan liittyvät Riihisaaren alueet rakentamisesta 
vapaaksi. 

Vaikka kyseessä olevan kaavahankkeen alueella ei ole valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, maisematarkastelujen perusteella on 
kuitenkin selvää, että Iso-Riihisaari -tilan itä- ja länsirannat on syytä katsoa 
kaavoituksessa maisema-arvoiltaan Lemmenniemi -tilan alueita arvokkaammiksi. 
Kuirinlahden, ja siten Lemmenniemi- tilan, maisemallinen arvo on loma-asuntojen ja 
talousmetsien myötä selvästi Iso-Riihisaari -tilan itä- ja länsirantoja niukempi, mikä 
osaltaan luo maankäytölliset perusteet kohdentaa osa Iso-Riihisaari -tilan 
rakennusoikeudesta Lemmenniemi -tilalle. 

 

Kuva 4. Riihisaaren rooli osana Aureselän erämaista (Vekaraniemi-Raattaniemi-Selkäsaaret 
-suojelualueen) maisemaa, jonka merkitystä on korostettu mm. Seitsemisen 
suojelukokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmassa (Metsähallitus, 2009). 
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Rakennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu maisema-arvot siten, että 
rakentamiselta suojelussa on priorisoitu Iso-Riihisaari tilan itä- ja länsirantoja. Näin 
on turvattu maiseman muuttumattomuus sekä rakentamattomaan ja erämaiseen 
maisemakokonaisuuteen (Selkäsaaret, Raattaniemi, Lokansaaret, Vekaraniemi) 
yhtyvällä Aureselän puoleisella Iso-Riihisaari -tilan itärannalla, ks. kuva 5, että 
Lemmenniemi- tilan harvaksi hakattua talousmetsää selvästi luonnonmukaisemman 
jykevän metsän omaavalla Iso-Riihisaari tilan länsi-/luoteisrannalla, joka on saaren 
näkyvä osa niin Kuirinlahden kuin Mikonniemen ja siten maisemakokemuksen 
kannalta merkityksellisenä pidettävän uimarannan suuntaan, joista katsoen 
Riihisaaren länsiranta yhtyy järvenselkänäkymään. 

 

Kuva 5. Erämainen Aureselkä Riihisaaresta katsottuna. 

Maisema-arvojen säilyttäminen huomioidaan myös kaavamääräyksillä kattavasti. 
Rakennuksille on määrätty minietäisyydet rantaviivasta. Puusto ja muu kasvillisuus, 
pinnanmuodostus ja rantaviiva määrätään säilytettäväksi luonnonmukaisena. 
Samoin määrätään, että rakennusten tulee sijoittua luontevasti ympäristöön ja 
maisemaan, ja määrätään rakennusmateriaaleista kattokaltevuuksista ja 
rakennusten ulkovärityksestä. Lisäksi maisema-arvot määrätään huomioitavaksi 
alueen maankäytössä ja muussa toiminnassa. 


