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Virkistyskäytön turvaamiseksi kaava-alueelle on osoitettava riittävästi 
rakentamisesta vapaata rantaviivaa. Vapaan rannanosan riittävän pituuden 
varmistamisen lisäksi kaavasuunnittelussa on huomioitu virkistyskäytön sisällöllisiä 
tarpeita myös rakennuspaikkojen ja vapaan rantaviivan sijoittelua osaltaan (mm. 
maisemallisten ja muiden tekijöiden ohella) ohjaavina tekijöinä.  

 

1. Virkistyskäytön muodot ja arvostukset alueella, ja niiden vaikutus 
vapaa-alueiden kohdentamiseen kaavassa 

Yleisellä tasolla puhuttaessa kaavoitukseen vuorovaikutusmenettelyissä korostuu 
kaava-alueen naapurikiinteistön omistajien kannanotot, jotka tyypillisesti esittävät 
kaavan vapaan rantaviivan tarpeen painottuvan juuri hänen kiinteistönsä 
naapurustoon. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti edusta laajempaa 
jokamiehenoikeuden hyödyntäjien yleistä näkemystä. Siksi kaavasuunnittelussa on 
tärkeää hyödyntää mahdollisesti olemassa olevaa objektiivista käsitystä 
virkistyskäyttötarpeiden ja niihin liittyvien arvostusten kohdentumisesta.  

Tässä kaavassa virkistysalueiden sijoittelun taustalla vaikuttanut käsitys 
virkistystarpeista on perustunut muun muassa Aurejärven kävijäselvitykseen 
(Rouvala, Metsähallitus, 2008), jossa toteutettiin mm. kysely Aurejärven alueen 
kiinteistöjen omistajille. Selvityksen päätuloksena todetaan: Kesämökkiläiset ym. 
asukkaat käyttävät varsinkin vesialuetta melko runsaasti. Suosittuja ovat vesistön 
lisäksi saaret. Suosituimmat aktiviteetit alueella liittyvät vesistöön kolmen 
suosituimman ollessa veneily, uistinkalastus ja maisemien katselu. Myös marjastus, 
sienestys, kalastus ja metsästys olivat suosittuja harrastuksia. Alueen erämaista 
luonnetta arvostetaan, sillä muun muassa melu haittasi oleskelijoita herkästi. Alueen 
aitous, tunnelmat ja erämaisuus ovat alueen valtteja. Alueella voi kuulla aitoja 
luonnonääniä muutoin täydessä hiljaisuudessa kaukana kaupungin melusta. 
Luonnontilaisuus on tärkeää myös äänimaiseman kannalta. Hiljaisuuden kokemus ja 
luontoäänet ovat vahvuuksia moniin kilpailijoihin nähden.  
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Saaren ja vesialueen käyttö ja vesillä kulkemiseen liittyen erämaisuus ja 
äänettömyys ovat edellä mainitusta kiistatta priorisoituvia virkistystarpeita, joita 
kaavahankkeessa on huomioon otettu erityisesti turvaamalla Iso-Riihisaari -tilalle 
laajat virkistysalueet rakentamisesta vapaine rantoineen. Näin on turvattu koko 
Aureselälle katsovan itärannan osalta selän ”omaa luokkaansa olevaa” (Seitsemisen 
suojelukokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus, 2009) 
erämaisuuskokemusta. Samalla tarjotaan hyvät rantautumis- ja 
virkistäytymismahdollisuudet mm. Riihisaaren itärannan ohittavan virallisen 
melontareitin äärellä, ja toisaalta mahdollistettu laaja yhtenäinen ranta-alue 
jokamiehen rantautumis- ja virkistäytymismahdollisuuksille myös aurinkoisella ja 
marjaisella länsirannalla. Kuirinlahden, ja siten Lemmenniemi -tilan, osalta vesillä 
liikkumisessa ja virkistäytymisessä em. mukaisesti arvostettu erämaisuus ja 
äänettömyys on siellä jo olemassa olevan loma-asutuksen ja talousmetsillä 
köyhtyneen, vailla erityisiä arvoja olevan luonnon ja maiseman myötä em. Iso-
Riihisaari -tilan vertailualueisiin nähden vähäinen tai kokonaan kadonnut. Täten 
kaavassa esitetyn laajuinen rakennusoikeuksien siirto Lemmenniemi -tilalle on 
kaavahankkeen alueen virkistystarpeiden kokonaishuomioinnin kannalta perustelua. 

Edellä mainituista kävijäselvityksen esiin nostamista virkistyskäyttömuodoista muun 
muassa marjastus- ja sienestyskäyttö ja muu virkistyskäyttö jää Lemmenniemi -tilalla 
(kuten samoin toki Iso-Riihisaari -tilalla) mahdolliseksi myös rantaan tukeutuvan 
korttelialueen sisämaan puolella. Rakentamiseen varatun korttelialueen ulkopuolelle 
jää tällaiseen virkistyskäyttöön noin 75 % Lemmenniemi -tilan pinta-alasta Lisäksi 
kaava turvaa yhtenäisen kulun (rantaan tukeutuvan korttelialueen takana) 
Lemmenniemi -tilan itärannan virkistyskäyttöön varatulta ranta-alueelta tilan 
länsirannan vastaavalle ranta-alueelle. Metsästyskäyttöön kaikki maa-alueet 
soveltuvat vastaavasti. 

 

2. Vapaa rantaviiva kaava-alueella 

Kaava-alue on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama tarkoituksenmukainen 
kokonaisuus. Kaavasuunnittelun perusperiaatteiden mukaisesti silloin kaavaa tulee 
tarkastella kokonaisuutena. Siksi myös ranta-alueille jäävän yhtenäisen 
rakentamattoman alueen riittävyyttä tulee arvioida kokonaisuutena koko Riihisaaren 
ranta-asemakaavan ja Lemmenniemen ranta-asemakaavamuutoksen yhdistetylle 
alueelle. Riittävä vapaa rantaviiva on kaavassa turvattu maltillisella mitoituksella ja 
tonttien maltillisella rantaviivapituudella. Kaava-alueelle, eli yhdistettynä 
Lemmenniemi- ja Iso-Riihisaari -tiloille, jää kaavaratkaisussa vapaata rantaviivaa 
((545m + 1300m) / (810m + 1770m)) =71,5 %. 

Lemmenniemi -tilalle tehdyn kolmen rakennusoikeuden siirron mahdollistamana on 
kyetty turvaamaan Iso-Riihisaari -tilalla huomattavan laajat vapaan rantaviivan alueet 
sekä Iso-Riihisaari -tilan itä- että länsirannalla. Länsi-luoteisrannalla yhtenäinen 
vapaa rantaviivapituus on noin 360 metriä ja itärannalla noin 940 metriä. Osaltaan 
tämä on mahdollistettu sijoittamalla Iso-Riihisaari -tilan uudet rakennuspaikat 
vierekkäin yhteen kortteliin. Yhteensä Iso-Riihisaari -tilalle jää vapaata rantaviivaa 
noin 1300 metriä, eli 73,4 prosenttia sen 1770 metrin rantaviivapituudesta. 



3 
 

Myös Lemmenniemi -tilalle on osoitettu kaksi yhtenäistä pituudeltaan noin 270 metrin 
ja noin 260 metrin mittaista virkistyskäyttöön varattua rantaviivaosuutta. Tämä on 
mahdollistettu sijoittamalla tontit yhteen ja samaan kortteliin Lemmenniemi -tilan 
keskelle ja käyttämällä maltillista tonttikohtaista rantaviivapituutta. Vapaan 
rantaviivan osuudet lisäksi liittyvät toisiinsa rantaan tukeutuvan korttelialueen 
mantereen puolella kulkevan rakentamisesta vapaaksi kaavoitetun alueen 
yhdistäminä.  

Mainituista jälkimmäisen, eli tilan itäreunaan jäävän noin 260 metrin osuuden jatkona 
on kaavamuutosalueen (ja siten Lemmenniemi -tilan) ulkopuolinen, voimassa 
olevassa Lemmenniemen ranta-asemakaavassa vapaaksi rantaviivaksi osoitettu 
noin 55 metrin jakso, joten yhtäjaksoisen vapaan rantaviivan pituus on tässä noin 
315 metriä, ks.  kuva 1. 

 

Kuva 1. Lemmenniemi tilan pääpalstalla kaavassa vapaaksi osoitetut 270 metrin ja 260 
metrin rantaviivajaksot. Jälkimmäisen osuuden jatkona on kaavamuutosalueen (ja siten 
Lemmenniemi -tilan) ulkopuolinen 55 metrin pituinen jakso, joka on voimassa olevassa 
Lemmenniemen ranta-asemakaavassa osoitettu vapaaksi rantaviivaksi. Yhtäjaksoisen 
vapaan rantaviivan osuus on siinä siten noin 315 metriä. 

 

Lisäksi vapaaksi rantaviivaksi jää Lemmenniemi -tilan pienemmän palstan noin 20 
metrin pituinen jakso.  Yhteensä Lemmenniemi -tilalle jää vapaata rantaviivaa noin 
545 metriä, eli 67,3% sen noin 810 metrin rantaviivapituudesta. 
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3. Virkistyskäyttöalueet, vapaa rantaviiva, kaavoitustilanne ja osoittamaton 
rakennusoikeus kaava-alueen ympäristössä ja muulla Aurejärvellä 

Otettaessa kaavasuunnittelussa huomioon lähivirkistystarpeita ja vapaan rantaviivan 
riittävyyttä, on syytä (MRL 54 §) tarkastella myös lähiympäristön virkistykseen 
osoitetut alueet. Tätä varten käytiin erityisellä tarkkuudella läpi kaava-alueen 
lähiympäristön tilanne koskien voimassa olevissa kaavoissa varattuja vapaa-alueita. 
Lisäksi tarkasteltiin, onko alueella kaavoittamattomia ranta-alueita, ja edelleen niiden 
osalta sitä, onko niillä (tässä kaavassa käytetyn mitoitusperiaatteen mukaisesti 
rakennusoikeutta määriteltäessä) osoittamattomia rakennusoikeuksia, joiden 
toteuttamisen johdosta nykyiset vapaa-alueet voisivat tulevaisuudessa vähentyä.  

Vastaava tarkastelu laajennettiin ensin koko eteläiseen Aurejärveen, ja toteutettiin 
lopulta edelleen vain hieman yleisluontoisempana koko Aurejärven ranta-alueille. 
Selvityksen yhteydessä perehdyttiin kaikkiin voimassa oleviin Aurejärven ranta-
asemakaavoihin ja Kurun rantaosayleiskaavaan Aurejärven rantoja koskevin osin. 
Koko Aurejärven rantojen kaavoitusaste on todettavissa olevan hyvin korkea. Sen 
myötä vähäisten kaavoittamattomien ranta-alueiden osalta em. mukaisesti 
määritellyn käyttämättömän rakennusoikeuden tarkastelu oli hyvin toteutettavissa. 

Selvityksen tuloksia on esitetty seuraavassa jaotellen tarkastelu kolmelle 
etäisyydelle; kaava-alueen lähimpään ympäristöön (Kuirinlahti), kaava-alueen muu 
välitön ympäristö (muu eteläinen Aurejärvi) ja koko Aurejärvi. 

 

3.1 Kuirinlahti: 

Kaava-alueen molemmat tilat sijoittuvat Kuirinlahden ympärille. Täten Kuirinlahden 
ranta-alueet muodostavat kaava-alueen lähimmän ympäristön. Alueelle sijoittuu 
voimassa olevan Lemmenniemen (RT 1) ranta-asemakaavan lisäksi Kuirinlahden 
(RT 55) ja Mikonniemen (RT 29) ranta-asemakaavat.  

Nyt kyseessä olevan kaava-alueen kaavoituksen jälkeen kaikki Kuirinlahden ranta-
alueet on kokonaisuudessaan ranta-asemakaavoitettu (pois lukien yksittäiset ennen 
kaavojen tekoa rakennetut tontit, joilla ei kuitenkaan enää ole uusia käyttämättömiä 
rakennuspaikkaoikeuksia, ja joiden rakennusoikeuden muodostanut emätila on 
sittemmin kokonaisuudessaan ranta-asemakaavoitettu). Selvityksen perusteella 
kaava-alueen lisäksi myös muualla Kuirinlahdella on kaavoitettuna riittävästi 
virkistykseen varattuja vapaita ranta-alueita. Tätä on havainnollistettu alla esitetyssä 
kuvassa 2, jossa on näkyvissä myös nyt kyseessä olevassa kaavahankkeella 
vapaaksi osoitettavat ranta-alueet.  
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Kuva 2.  Kuirinlahden äärelle tässä kaavahankkeessa ja alueen lainvoimaisissa ranta-
asemakaavoissa rakentamiselta vapaaksi kaavoitetut (sinisellä korostetut) rantaviivajaksot 
mitattuna maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä (kiinteistörajat punaisella). Koko 
alue on nyt kyseessä olevan kaavan alueiden jälkeen ranta-asemakaavoitettu. 
Kaavahankkeen alueisiin kuvassa kuuluvat Riihisaaren vapaat rantaviivajaksot (kuvassa 360 
m ja 940 m) sekä Lemmenniemi -tilan 270 m jakso ja sinne kuvatusta 315 m jaksosta 260 m 
osuus, jonka jatkona on kaavamuutosalueen ulkopuolinen, voimassa olevassa 
Lemmenniemen ranta-asemakaavassa vapaaksi rantaviivaksi osoitettu 55 m jakso.  

 

On huomattava, että uinnin, vesi- ja rantaleikkien sekä tulenteon ja grillauksen osalta 
ylivertaiset virkistysmahdollisuudet alueella tarjoaa kaupungin ylläpitämä 
Mikonniemen erinomainen uimaranta, jonne näiden virkistysmuotojen tämänkin 
hetkinen, kuitenkin varsin ruuhkaton, kysyntä myös Kuirinlahden alueelta 
kokonaisuudessaan kanavoituu.  

Huomioiden Kuirinlahdella mantereelle sijoittuvat rakentamisesta vapaat rantajaksot 
ja edellä esitetyt virkistyskäytön sisällölliset tarpeet on selvää, että kaavassa 
rakentamiselta vapaaksi osoitettavan virkistyskäyttörannan tarve ei painotu 
mantereelle suhteessa saareen. Yhdistettynä maisema-arvotarkastelun ja  muun 
kaavasuunnittelun kokonaisharkintaan tämä on vapaan rantaviivan 
kohdentamisessa otettu kaavassa huomioon siirtämällä osa Iso-Riihisaari -tilan 
rakennusoikeudesta Lemmenniemi -tilalle. 
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3.2 Kaava-alueen muu ympäristö: 

Kuvaan 3 on koostettu eteläisen Aurejärven ranta-asema- ja osayleiskaavoitetut 
alueet. Alueelle sijoittuu edellä kohdassa 3.1 mainittujen lisäksi Kiviniemen (RT 46), 
Koisevanniemen (RT 42), Majasaaren-Koisevanlahden (RT 39) ja Lannettan (RT 20 
& RT 53), Ahvenlammi-tilan (K21) ja Aurejärven, Pitkäjärven ym. (K25) ranta-
asemakaavat sekä Kurun rantaosayleiskaava. Kaavoitus on niin kattavaa, että koko 
kuvassa näkyvä eteläinen Aurejärvi on nyt kyseessä olevan kaavahankkeen alueiden 
kaavoituksen jälkeen kaavoitettu. Näennäisen poikkeuksen tähän tekee ennen 
alueiden ranta-asemakaavoitusta rakennetut yksittäiset rakennuspaikat, jotka on 
usein rajattu myöhemmin kaavoitetun muun alueen ulkopuolelle. Niillä ei kuitenkaan 
ole uusia käyttämättömiä rakennuspaikkaoikeuksia, ja niille osoitettu 
rakennuspaikkaoikeus on emätilatarkastelun myötä huomioitu emätiloilta 
myöhemmin kaavoituksessa muodostetussa rakennusoikeudessa. Näin ollen tässä 
puheena olevan kaavahankkeen alueiden lisäksi koko eteläisellä Aurejärvellä ei ole 
muita kaavoittamattomia ranta-alueita, joilla olisi rakennuspaikoiksi osoittamatonta 
rakennusoikeutta, joiden osoittamisen myötä kaavoissa osoitettu vapaan rannan 
osuus voisi tulevaisuudessa vähentyä. 

Arvioitaessa vapaan rannan riittävyyttä Kuirinlahden aluetta laajemmin huomataan, 
että kaava-alueen välittömään virkistyskäyttöpiiriin, 1-2 km etäisyydelle, sijoittuu 
erittäin huomattavasti kaavoituksella turvattua yhtenäistä vapaata rantaviivaa. Siitä 
keskeisimpinä ovat hyvin laajat Raattaniemen-Vekaraniemen-Selkäsaarien 
luonnonsuojelualueet, joilla liikkuminen ja virkistyskäyttö on käyttö- ja 
hoitosuunnitelman (Metsähallitus, 2009) mukaisesti rajoituksetta sallittua 
jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Johtuen em. kävijäselvityksessä todetusta 
virkistyskäyttömuotojen voimakkaasta painottumisesta vesillä liikkumiseen nämä 
alueet on erityistä syytä huomioida kaavan virkistyskäyttömahdollisuuksien ja vapaan 
rantaviivan riittävyyttä arvioitaessa. Pelkän kuvassa näkyvän Raattaniemen-
Vekaraniemen Natura-alueen rantaviivapituus on noin 10 kilometriä. Em. 
luonnonsuojelualueiden lisäksi Kurun rantaosayleiskaavasta ja alueen muista ranta-
asemakaavoista on kiistatta nähtävissä, että kaava-alueen ympäristöön on mm. M-, 
MT-, MA-, MY-, MY-1, VV-, VL-, VR-, SL- ja SM- merkinnöin varattu hyvin riittävästi 
yhtenäistä rakentamisesta vapaata rantaviivaa, jolta rakennusoikeus on tutkittu ja 
siirretty korttelialueille. 
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Kuva 3. Eteläisen Aurejärven ranta-asema- (länsirannalla sinisellä reunaviivalla rajatut 
alueet ja itärannalla vaaleanpunaisella korostetut alueet) ja osayleiskaavoitetut (muut 
valkoisesta poikkeavat värit) ranta-alueet. Osayleiskaavassa laajat vaaleansinisellä, 
vihreällä ja mm. Vuohisaaressa näkyvällä vaaleanvihreällä kuvatut alueet on osoitettu 
vapaaksi rantaviivaksi. Kaava-alue punaisella rasterikorostuksella. 

3.3 Muu Aurejärvi: 

Edellä eteläiselle Aurejärvelle todettu kaikkien ranta-alueiden kaavoittuneisuus pätee 
Kurun rantaosayleiskaavan ja runsaan ranta-asemakaavoituksen johdosta lähes 
koko Aurejärvellä, ks. kuva 5. Ainoat kaavoittamattomat alueet sijaitsevat järven 
länsirannan keskiosilla. Näistäkin alueista ainoastaan Uljaanniemen alueella (oma 
emätilansa oleva kiinteistötunnus 581-403-25-4) on uusiksi rakennuspaikoiksi 
osoitettavissa olevaa käyttämätöntä rakennusoikeutta. Omana emätilanaan alue on 
kuitenkin mahdollista kaavoittaa yleisten Aurejärvellä, ja siten nyt kyseessä olevassa 
kaavahankkeessa sovellettujen mitoitusperiaatteiden mukaisesti siten, että sille 
itselleen jää riittävästi vapaata rantaviivaa. Muilla alueen emätiloilla ei ole niistä jo 
muodostettujen rakennuspaikkojen vuoksi mahdollista muodostaa enää uusia 
rakennuspaikkoja nyt kyseessä olevan kaavan mitoitusperustetta käyttäen. Toisin 
sanoen niiltä on jo muodostettu tämän kaavan mitoitusperusteen verran 
rakennuspaikkoja. Tästä syystä ei ole vaaraa, että nyt kyseessä oleva kaava 
vaarantaisi tulevaisuudessa vapaan rantaviivan riittävyyden tai maanomistajien 
yhdenvertaisen kohtelun, jos kaavassa esitettyjä mitoitusperiaatteita sovelletaan 
järven muiden maanomistajien mailla.  

Maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun ei ole mahdollista vaarantua myöskään nyt 
kyseessä olevan hankkeen sisältämästä rakennusoikeuden siirrosta, joka tapahtuu 
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saman ympäristövaikutus- ja virkistyskäyttöpiirin sisällä, saman järven saman lahden 
äärellä ja ainoastaan noin 600-800 metrin siirtoetäisyydellä. Tällaiseen siirtoon ei 
sisälly mitään elementtiä, jota ei olisi mahdollista toteuttaa vastaavissa olosuhteissa 
muualla, jos kaava-aluekokonaisuuden suunnittelun kokonaisharkinnassa ilmenee 
sille maankäytölliset perusteet, tai jos se on jopa lain kaavalle asettamien vaikutusten 
huomioonottovaatimusten vuoksi välttämätöntä, kuten nyt kyseessä olevassa 
kaavassa. 

Aurejärven virkistyskäytössä on keskeistä loma-asukkaiden matkaa tekevä vesillä 
liikkuminen kohti järven erämaisia alueita (Rouvala, 2008). Täten 
virkistyskäyttömahdollisuuksia ajatellen edellä mainitun lisäksi keskeinen 
huomioitava on järven pohjoispäähän sijoittuva hyvin laaja, lähes yhden kolmasosan 
järven ranta-alueista käsittävä Aurejärven Natura-alue, joka turvaa yli 20 kilometrin 
rantaviivapituudellaan merkittäviltä osin järven riittävää vapaata rantaviivaa tehden 
sen vieläpä ilman virkistyskäyttöä rajoittavia rajoitusvyöhykkeitä. Sekä em. järven 
eteläosan Raattaniemen-Vekaraniemen Natura-alue että järven pohjoispään 
Aurejärven Natura-alue (ks. kuva 6) sijoittuvat juuri sellaisille alueille, jotka ovat myös 
kaava-alueen ja sen välittömän lähiympäristön virkistyskäyttäjien keskeisimpien 
sisällöllisten tarpeiden (vesillä liikkuminen, maisemien katselu ja rantautuminen 
äänettömän erämaisuusvaikutelman äärellä) vuoksi arvostetuimpia, ja palvelevat 
siten virkistyskäyttötarpeita erittäin hyvin. Tätä tukee myös se tosiasia, että näin 
huomattavan laajat yhtenäiset vapaat ranta-alueet ovat olleet keskeisesti 
ohjaamassa rakentamisen keskittämistä järven muille alueille. 
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Kuva 5. Kaavoitetut ranta-alueet koko Aurejärvellä. Merkinnät samat kuin edellisessä 
kuvassa. Koko järven rannat on suurelta osin kaavoitettu, ja kaavoittamattomilla alueilla ei 
Uljaanniemeä lukuun ottamatta ole rakennuspaikoiksi muodostamatonta rakennusoikeutta, 
kun sitä arvioidaan nyt kyseessä olevan kaavan mitoitusperusteella. Virkistyskäytön osalta 
koko Aurejärven keskiössä on koko järven pohjoisosan kattava erämainen Aurejärven 
Natura-alue, jota kohti matkaa tekevä vesillä liikkuminen on myös kaava-alueen 
virkistyskäyttömahdollisuutena huomioonotettavaa. 
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Kuva 6. Aurejärven (vapaata rantaviivaa MML:n kiinteistötietopalvelusta mitattuna (oik.) yli 
20 km) ja Raattaniemen-Vekaraniemen (vapaata rantaviivaa noin 10 km) rajoituksettomaan 
virkistyskäyttöön osoitetut luonnonsuojelualueet. Kyseiset alueet ovat keskeisimpiä 
Aurejärven virkistyskäytölle vapaan rantaviivan turvaamisessa, mutta niiden lisäksi muissa 
lainvoimaisissa kaavoissa vapaaksi rantaviivaksi on osoitettu myös M-, MT-, MA-, MY-, MY-
1, VV-, VL-, ja VR-merkinnöin hyvin riittävästi yhtenäistä rakentamisesta vapaata rantaviivaa, 
jolta rakennusoikeus on jo tutkittu ja siirretty korttelialueille. 

 


