
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

 1.1. Maisema-alueen nimi Kaunissaari - Ristisaari 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Kaunissaaren – Ristisaaren saaristomaisema 

1.3. Kunta Pyhtää 

1.4. Pinta-ala noin 2 000 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä,vuosi,arvo] 

Ympäristöministeriö, 1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 06/2013-04/2014, maastokäynti 26.6.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 2.1. Maisemamaakunta ja -seutu 
[Mietintö 66/1992] 

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Saariston maisema-alue (Kymenlaakson liitto, 2008) 

2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus 
maisemamaakunnan ja -seudun 
tyypillisistä piirteistä] 

Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin 
vaihtelevaa. Alue on muinaista merenpohjaa. Maiseman peruselementtejä ovat pohjoista 
etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat tasangot sekä näiden välissä olevat 
kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet kallioalueet. Alueella on myös katkeilevia 
etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. Järvet ovat pieniä ja niitä on niukasti. Ensimmäisen 
Salpausselän reunamuodostuma on maakunnan keski- ja itäosien pohjoisrajana, jossa sen 
merkitys maisemassa on huomattavin. Alue kuuluu pääasiassa eteläboreaaliseen 
kasvillisuusvyöhykkeeseen, jonka kasvillisuus on rehevää. Metsät ovat usein kuusivaltaisia 
havumetsiä. Soiden osuus on pienempi kuin muualla maassa. Maatalouden pitkä perinne 
näkyy maisemakuvassa. Asutus on vanhastaan keskittynyt kehittyneiden tärkeiden 
liikenneväylien varsille. 
 

 Suomenlahden rannikkoseudun ja saariston maisema on yleisilmeeltään avoin, kallioinen ja 
karu. Rannikon ja saariston peitteisyys on vaihtelevaa. (Kymenlaakson liitto, 1993). Paljaiden 
ja metsäisten kalliomaiden määrä on huomattava. Seudulle tärkeimmiksi erityispiirteiksi on 
muodostunut erilaiset saaristoalueet. Seudun maisemat ovat monivivahteisia, joka johtuu 
maa- ja kallioperän sekä merenlahtien rikkonaisuudesta sekä perinteisten elinkeinojen 
monipuolisuudesta. Idässä päin luonto ja maisema on karumpaa ja saaret ovat 
kulmikkaampia, louheisia kivikoita ja suuria siirtolohkareita, alueen rapakiven myötä. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET 

 3.1. Maa- ja kallioperä Kallioperä on kaakkoista rapakivialuetta, viborgiittia. Maisema-alueen maaperä on 
karkealajitteista maalajia, jonka päälajitetta ei ole selvitetty. Kaunissaareen länsipuoli on 
moreenia. Ristisaaren alueella esiintyy myös kalliopaljastumia sekä turvekerrostumia. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Kaunissaari – Ristisaaren maisemakokonaisuus sijaitsee itäisellä Suomenlahdella Kotkan, 
Pyhtään edustalla. Saarissa ei esiinny pintavesistöjä. Risti- ja Kaunissaaressa on muutama 
soistuma. 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet Ei vaikutusta maisemaan 
3.4. Kasvillisuustyypit Kaunissaaren eteläpuolella sijaitseva Ristisaari sisältyy Suomenlahden kansallispuiston 

alueeseen. Ristisaari on rehevä ja monipuolinen lehtosaari, jonka pohjoisosassa on laajoja 
rantaniittyjä ja runsaskukkaisia lehtoja. 
 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Maisema-alue kuuluu Kaunissaaren eteläpuoliselta osalta Natura 2000 -alueeseen (Itäisen 
Suomenlahden saaristo ja vedet) sekä Ristisaari kuuluu kokonaisuudessaan Itäisen 
Suomenlahden kansallispuistoon. Kaunissaaren itäpuolisko, Pienikarin – Suurikarin saaret 
kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Kaunissaaren Suurkarin harjualueeseen. 
Kaunissaaren Suurkarin alue on mukana harjujensuojeluohjelmassa (M. Godenhjelm. 
Luonnonsuojelu Kymenlaaksossa. Kotka 1994). 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Kaunissaaren eteläosissa kasvillisuus on kulttuurivaikutteista ja poikkeuksellisen vehmasta. 
puuston joukossa on jaloja lehtipuita. Muuten saari on pääasiassa männikköä. Ristisaaressa 
on mäntyvaltaisten sekametsien ohella lehto- ja niittykuvioita, jonka pohjoisosassa on laajoja 



rantaniittyjä ja ketoja, joiden myötä saaressa on hyvät mahdollisuudet tehdä luonto- ja 
lintuhavaintoja. 
 

3.7. Ilmasto Meri vaikuttaa maisema-alueen ilmasto-olosuhteisiin, kuten alueen tuulisuuteen ja pakkasiin. 
 

3.8. Maisemarakenne Pohjoisesta etelään suuntautuva katkonainen harjujakso kohoaa Kaunissaaren kohdalla 
merestä laakeaksi, laeltaan tasoittuneeksi suurehkoksi saareksi. Kaunissaaresta etelään harju 
kohoaa merenpinnan ylle kapeina ja pitkinä lähes riuttamaisina saarina. Alueen kuuluminen 
kaakkoiseen rapakivialueeseen näkyy kallioiden tunnusomaisena lohkareisuutena. 
 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Maisema-alueella on kolme historiallista kiinteää muinaisjäännöstä. 
 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Kaunissaaren kylä on kasvanut kolmesta kantatalosta kahden lahden, Suurlahden ja 
pienlahden satamapaikkojen läheisyyteen saaren eteläosaan. Kylän asutus on ajan myötä 
tilajakojen seurauksena tiivistynyt. 
 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot Kalastus 
4.4. Rakennettu ympäristö Vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta. Maiseman yhtenäisyyttä rikkoo jonkin verran 

uudisrakentaminen. Kaunissaaressa on jonkin verran pysyvää asumista. Saaressa on joitakin 
sodanaikaisia rakennelmia. Useimpia rakennuksia käytetään vain loma-aikoina. 
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Kalastajakylään sopiva puurakenteiset pientalot tiiviisti aidattuine pihapiireineen ja vehmaine 
puutarhoineen.  

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin Rakentaminen muodostunut muinaisen kyläpaikan ympärille. 
4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Knapas, Marja Terttu: Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson 
seutukaavaliiton julkaisuja A:20. Kymenlaakson maakuntaliitto & Kymenlaakson 
Maakuntamuseo & Kymenlaakson seutukaavaliitto. Kotka1984 
Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisuja A:26. Kotka 1992 
Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008 
 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita Ei merkittäviä 
4.5. Perinnemaisemat Pyhtään Ristisaari, arvoluokka V  

(H. Lies-Niittymäki. Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Kymenlaakso. 2014) 
4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Kylän ominaispiirteitä ovat nykyisin tiiviisti aidatut pihapiirit ja puutarhat lehtevine kujineen, 
lukuisat laiturit, venevajat ja ranta-aitat. 
 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Kaunissaaressa on kunnan ylläpitämä vierasvenesatama, kesäravintola, kahvila, kauppa ja 
muistotavaramyymälä sekä majoituspalveluita. Kaunissaareen kulkee kesäisin 
vuoroveneliikenne. Saaren pohjoispäässä on leirintäalue. Saaren hiekkarannat ovat suosittuja 
uimarantoja. Kesäaikaan saari on vilkas matkailu- ja lomapaikka. 
 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Vireä saarikohde, jonka miljöö eheä ja miellyttävä kalastukseen keskittynyt kylä. Kylän 
kulttuuripiirteitä rakentavat nykyisin tiiviisti aidatut pihapiirit ja puutarhat lehtevine kujineen, 
lukuisat laiturit, venevajat ja ranta-aitat. 
 

5. MAISEMAKUVA Kaunissaari – Ristisaari on on muodostunut harjumuodostuman kautta ja on siksi poikkeava 
tyypillisten karujen kallioiden muodostamista saarista. Kaunissaaren matalan ja laakean 
saaren eteläkärjessä on viehättävä perinteine kalastajakylä. Kylässä risteilevien kujien ylle 
kaartuvat suuret lehtipuut. Kylän satama sijaitsee suojaisessa lahdenpoukamassa. 
Ristisaaressa on jokseenkin luonnontilaista saaristoluontoa keto- ja rantaniittyineen. 
Ristisaaren lammaslaidunnus luo alueelle identiteettiä ja muokkaa alueen maisemakuvaa. 
 

6. RAJAUS Kts. kartta / liite 1. 
7. KUVAILUTEKSTI Kaunissaari – Ristisaari on on muodostunut harjumuodostuman kautta ja on siksi poikkeava 

tyypillisten karujen kallioiden muodostamista saarista. Kaunissaaren matalan ja laakean 



saaren eteläkärjessä on viehättävä perinteine kalastajakylä. Kylässä risteilevien kujien ylle 
kaartuvat suuret lehtipuut. Kylän satama sijaitsee suojaisessa lahdenpoukamassa. 
Ristisaaressa on jokseenkin luonnontilaista saaristoluontoa keto- ja rantaniittyineen. 
Ristisaaren lammaslaidunnus luo alueelle identiteettiä ja muokkaa alueen maisemakuvaa. 
 

8. ARVIOINTI 

 8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
8.2. Arviointiteksti Pyhtään Kaunissaari - Ristisaari on Kotkan Haapasaaren ja Haminan Tammion ja Kuorsalon 

tavoin sekä rakenteelta että rakennuskannaltaan hyvin säilynyt esimerkki kalastuksen ja 
merenkulun tuottamasta rakennetusta ympäristöstä itäisellä Suomenlahdella. Alueen turismi 
on huomattavaa ja kohde toimii erinomaisena retkikohteena ja siten vastaa kriteeristöltään 
valtakunnallista maisemanähtävyyttä. 
 

9. LIITTEET 

 9.1. Karttaliitteet Kts. liite 1. 
9.2. Valokuvat Kts. liite 2. 
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Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Kaunissaaren - Ristisaaren saaristomaisema, Pyhtää,
2 000ha, 1:40 000

maisema-alueen raja

Maastokartta 1:100 000 © Maanmittauslaitos 6/2013
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Liite 2. 

N 60;21;50.5679 

E 26;46;30.3840 

N 60;21;43.5599 

E 26;46;35.1300 

Ristisaaren kasvillisuutta. 



 

Le
n

to
ku

va
 V

al
la

s 
O

y 

Liite 2. 


