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Selkojärven itärannan maisema on poikkeuksellisen vaikuttava nykyisessä luonnontilassa.
Kuva Löllänvuoren luonnonsuojelualueen rannasta 2016‐07‐26 Markku Sakari Meriluoto.

Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys R.Y.
Kaavaluonnos:
Rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi ja Harramaanjärvi

LAUSUNTO
2017‐02‐21
TIIVISTELMÄ s. 39–44

Iitin kunta, kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi
LÄHTÖKOHTIA
Säyhteen järvien rantakaavaluonnos on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestämätön ja korjattava tämän lausunnon mukaisesti
tai annettava raueta. Kaavaluonnos on oikeudellisesti väärin ymmärretty ja puutteellisesti/virheellisesti perusteltu ja mahdollisesti
toteutuessaan vahingoittaa lopullisesti korvaamattomalla tavalla Säyhteen asukkaiden elinympäristöä ja arvokasta lähiluontoa.
Kymijoen‐Mankalan rantayleiskaavan koko 2000‐luvun ajan kestäneeseen historiaan sisältyy useita osakaavoja, valituksia, muutoksia,
ristiriitaisuuksia, puutteita, epäselvyyksiä, täydennyksiä ja eri tahojen monenlaista vaikuttamista, koska kysymys on taloudellisista
arvoista, toki myös luonnonarvoista. Ikuisuusasia ei ole vieläkään valmis. Rantayleiskaava jäi laillistumatta Tiirinmaan ja
Veljestenharjun alueella. Hylkäämisen syitä olivat epäselvät/ristiriitaiset kaavamääräykset sekä luonnonarvojen ja kaavan vaikutusten
riittämätön arviointi. Virheistä vastasivat kaavakonsultti ja viime kädessä Iitin kunta.
Kaavaluonnos pyrkii palauttamaan rakennuspaikat Selkojärven–Harramaanjärven alueelle, mistä ne oikeuden ja Iitin kunnan
perusteluin oli siirretty Arrajärvelle.
Kaavaluonnoksen mukainen rakentaminen rikkoisi pahasti Selkojärven–Harramaanjärven erämaisen rantametsäalueen, missä
ainutlaatuisella tavalla on toistaiseksi säilynyt laajoja yhtenäisiä luonnon‐ ja virkistysarvoja (otsikkokuva).
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Kaavaluonnos on entistä enemmän ristiriitainen, epäselvä ja oikeudellisesti kestämätön suhteessa ylimmän oikeusviranomaisen
päätökseen ja sen perusteluihin.
Suoraviivaisen rakennuspaikkojen määräämisen sijaan Iitin kunnan on keskityttävä tekemään tarvittavat laajat selvitykset oikeuden
toteamien ristiriitojen ja epäselvyyksien ratkaisemiseksi ja tarkastelemaan sen jälkeen, onko lisärakentaminen lainkaan mahdollista.
RAKENNUSPAIKKOJEN SIIRTÄMINEN ARRAJÄRVELLE
Kaavaluonnoksessa Iitin kunta tulkitsee väärin oikeuden päätöstä ja vastustaa nyt omaa periaattettaan, mikä on ollut voimassa koko
kaavaprosessin eli puolentoista vuosikymmenen ajan:
Laaja alue Selkojärvellä ja Harramaanjärvellä on jätetty rakentamisesta vapaaksi ja sieltä kertyvä rakennusoikeus on osoitettu
Tiirinmaan–Veljestenharjun alueelle. Ratkaisulla on haluttu turvata laaja yhtenäinen erämaatyyppinen retkeilyalue Kymenlaakson
maakuntakaavan mukaisesti.
Maakuntakaava ohjaa rantarakentamista seuraavasti: "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen
läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen." Tämän mukaisesti Veljestenharjun ja Tiirinmaan
rantarakennusoikeus perustuu siihen, että Selkojärven–Harramaanjärven laajat rakentamattomat alueet säilyvät edelleen
rakentamattomina, kun rakennusoikeutta on keskitetty Arrajärven puolelle.
Kunnan omistama ranta‐alue Selkojärvellä ja Harramaanjärvellä on osa vaalimisen arvoista ympäristökokonaisuutta ja merkittävä
virkistykselle ja luonnonsuojelulle. Selkojärven–Harramaanjärven tienoon säilyminen rakentamattomana perustuu Säyhteen asukkaiden
yleiskaavatyön aikana ilmaisemaan tahtoon siirtää Selkojärveltä ja Harramaanjärveltä muodostuva rakennusoikeus Tiirinmaalle ja
Veljestenharjun eteläosaan.
Kaavaluonnoksessa Iitin kunta haluaa romuttaa tämän puolitoista vuosikymmentä kestäneen yhteisen tahdon ja maakuntakaavan
suunnittelumääräyksen.

3
OIKEUDELLINEN PERUSTELU
Kaavaluonnoksen arvioinnin lähtökohta on hylätyn kaavan oikeudellinen ratkaisu (KHO 428/2016 (2016‐02‐09).
Kymijoen–Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavaa käsittelivät Itä‐Suomen hallinto‐oikeus (HaO) ja Korkein hallinto‐oikeus (KHO).
Koska myös kaavaluonnos näillä näkymin päätyy oikeudelliseen käsittelyyn, tilannetta arvioidaan kummankin oikeusasteen ratkaisujen
valossa. Vaikka KHOn ratkaisu luonnollisesti on lopullinen, kummankin oikeusasteen perustelut käsitellään, jättihän KHO voimaan HaOn
ratkaisun.
Itä‐Suomen hallinto‐oikeuden mukaan on arvioitava, voidaanko rakennusoikeutta siirtää alueelta toiselle. Rakennusoikeus on
lähtökohtaisesti toteutettava siellä, missä se syntyy. Rakennusoikeuden siirtäminen esimerkiksi herkältä alueelta toisaalle on kuitenkin
mahdollista. Tällöin myös niillä alueilla, jonne siirrettävä rakennusoikeus on tarkoitus sijoittaa, on huolehdittava vapaan yhtenäisen
rannan riittävyydestä.
Kaavaselostuksen 2012 mukaan tavoite on siirtää rakennusoikeutta edellä selostetulla tavalla. Näin on voitu turvata Selkojärven ja
Harramaanjärven erämaatyyppiset retkeilyalueet ja laajat yhtenäiset ranta‐alueet, jotka nyt jäävät rakentamisesta vapaiksi ja ovat osa
vaalimisen arvoista ympäristökokonaisuutta ja osin merkittäviä yleiselle virkistykselle.
Kymenlaakson maakuntakaavassa Säyhteen Selkojärven ja Harramaanjärven alue on osoitettu maa‐ ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi,
missä on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää ja laajentavaa rakentamista
sekä haja‐asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla.
Huomautus: 1) Alueen pääkäyttötarkoitusta eli maa‐ ja metsätaloutta palveleva rakennus on esimerkiksi taukotupa. 2) Rakentamista jo
käytössä olevilla rakennusalueilla; esimerkiksi Selkojärven kaakkoisranta (2RA) ja Harramaanjärven länsiranta (4RA) eivät ole käytössä
rakennusalueina.
Iitin kunnan omistamat Arrajärven rannat on rakennettu varsin tiheästi. Kun otetaan huomioon Arrajärvellä olevan rantarakentamisen
määrä ja kaavassa Tiirinmaan–Veljestenharjun alueelle muualta siirretyn uuden rakentamisen määrä, yhtenäisen rakentamattoman
alueen osuus Arrajärven Iitin kunnan alueella olevilla osilla jää varsin pieneksi, eikä asiassa ole arvioitavissa, täyttääkö kaavaratkaisu
maankäyttö‐ ja rakennuslain 39 §:n ja 73 §:n rantayleiskaavan sisällölle asettamat vaatimukset. Näistä syistä kunnanvaltuuston päätös
on Tiirinmaan alueen osalta lainvastainen.

4
Huomautus: Keskeiset MRL:n kohdat HaOn (ja myös KHOn) päätöksessä ovat tiivistäen seuraavat:
32 §
Maakuntakaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaavaa. Viranomaisten on otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä
vaikeuteta kaavan toteuttamista.
39 §
Yleiskaavan sisältövaatimukset
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia‐, vesi‐ ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja
talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
73 §
Ranta‐alueiden loma‐asutusta koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset
Sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, katsottava, että:
1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön;
2) luonnonsuojelu, maisema‐arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä
3) ranta‐alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

Korkeimman hallinto‐oikeuden (KHO) mukaan Tiirinmaan ja Veljestenharjun 8RA‐rakennusoikeus kertyy Selkojärven–
Harramaanjärven erämaatyyppiseltä alueelta, mihin liittyy luonnonarvoja ja mikä on tärkeä yleiselle virkistykselle. Rakennusoikeuden
siirtojen perusteella Selkojärven–Harramaanjärven alueelle on voitu osoittaa laaja yhtenäinen rakentamaton alue, minkä
rakennusoikeus on siirretty yhdyskuntarakenteen kannalta edulliselle Tiirinmaalle–Veljestenharjulle olemassa olevan asutuksen ja
tieverkon tuntumaan lähelle Säyhteen kyläkeskusta.
Rakennusoikeuden siirto toteuttaa maankäyttö‐ ja rakennuslain 39 ja 73 §:ssä säädettyjä kaavan sisältövaatimuksia sekä myös
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Rakennusoikeuden siirtojen laillisuutta arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että ne on
tehty saman [Iitin kunnan omistaman] tilan RN:o 1:462 (Metsä‐Kananoja) ja saman vesistön alueella, millä on merkitystä arvioitaessa
siirtoja vesistön sietokyvyn kannalta.
Laista ei löydy tukea sille hallinto‐oikeuden käsitykselle, että rakennusoikeus olisi toteutettava lähtökohtaisesti siellä missä se syntyy.
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Iitin kunta ei ole riittävällä tavalla arvioinut kaavaratkaisun 2012 vaikutuksia Arrajärven luonnonoloihin ja vesistön sietokykyyn.
Kaavaratkaisu osoittaa lähes kaiken Arrajärven Iitin kunnan puoleisen vapaan rannan rakentamiseen.
Hallinto‐oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Kaava on kumottu kaavaratkaisun epäselvyyden vuoksi. Päätöksessä ei ole
muutoin otettu kantaa kaavan mitoitusperusteisiin eikä sisältöön mainitun aluevarauksen osalta.
Oikeudellisia päätelmiä
Oikeusviranomaisten (HaO ja KHO) lausumat rakennusoikeuden siirtomenettelyn oikeutuksesta ovat osaksi ristiriitaiset:
HaOn mukaan "Rakennusoikeus on lähtökohtaisesti toteutettava siellä, missä se syntyy. Rakennusoikeuden siirtäminen esimerkiksi
herkiltä alueilta toisaalle on kuitenkin mahdollista. Tällöin on myös niillä alueilla, minne siirrettävä rakennusoikeus on tarkoitus
sijoittaa, huolehdittava vapaan yhtenäisen rannan riittävyydestä."
KHOn mukaan "Laista ei löydy tukea sille hallinto‐oikeuden käsitykselle, että rakennusoikeus olisi toteutettava lähtökohtaisesti siellä
missä se syntyy. ... Kaavaratkaisussa ei ole riittävällä tavalla arvioitu sen vaikutuksia Arrajärven luonnonoloihin ja vesistön sietokykyyn.
Valituksenalainen kaavaratkaisu osoittaa lähes kaiken Arrajärven Iitin kunnan puoleisen vapaan rannan rakentamiseen."
Molemmat oikeusistuimet korostavat, että kaavaratkaisu 2012 ei takaa Arrajärvelle Iitin puolelle riittävästi vapaata rantaa. KHO moittii
lisäksi, että Iitin kunta ei ole riittävästi arvioinut kaavaratkaisun vaikutuksia Arrajärven luonnonoloihin ja vesistön sietokykyyn.
Iitin kunta ei kaavaratkaisussa 2012 ole lainkaan ottanut huomioon vesistökokonaisuutta, nimittäin sitä, että Arrajärven vesialue
jakautuu hallinnollisesti karkeasti puoliksi Iitin ja Lahden kesken.
Kunnanraja (ennen lääninraja) halkaisee Arrajärven keskeltä suunnassa Arrajoensuu–Kilpisaari–Kettulansalmi–Kymenkäänne–Savijoki.
Pohjoisosa eli karkeasti toinen puoli Arrajärveä kuuluu Lahden kaupunkiin, missä rantoja on rakennettu selvästi vähemmän kuin Iitin
puolella. Esimerkiksi yksityinen Kilpisaaren luonnonsuojelualue käsittää pitkästi rakentamatonta rantaviivaa. Arrajärven luonnon ja
vesistön tilaa ja sitä myöten kantokykyä ei voi ratkaista pelkästään Iitin kunnan rantojen perusteella, vaan tilanne on selvitettävä
vesistössä kokonaisuutena KHOn edellyttämällä tavalla.
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Kartta: Lahden ja Iitin raja Arrajärvellä (sininen katkoviiva).
Arrajärvellä on 2000‐luvulla toteutettu Säyhteen kyläkunnan puolella koulun–seurahuoneen kaava‐alueen
merkittävä taajamaluonteinen rantarakentaminen. Iitin kunta korostaa, että Tiirinmaan kahdeksan
rakennuspaikan vaikutus nykyiseen kokonaisuuteen on noin 6 %. Tiirinmaan kärkeen jäisi yhä 300 metrin
pituinen vapaa ranta virkistyskäyttöön.
Iitin kunta tulkitsee nyt ylimmän oikeusviranomaisen KHOn päätöstä siten, että kunta käynnisti
kaavamuutosprosessin. Kunta yrittää nyt vihdoin, puolentoista vuosikymmenen vaiheiden jälkeen, saattaa
Kymijoen‐Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan kokonaan lainvoimaiseksi suoraviivaisin, tarkoitushakuisin
keinoin tilanteessa, missä oikeusviranomaisten näkökannat poikkeavat toisistaan.
Merkittäviä ovat ylimmän oikeusviranomaisen KHOn kaavaratkaisun 2016 seuraavat kohdat:
1) Rakennusoikeuden siirto toteuttaa maankäyttö‐ ja rakennuslain 39 ja 73 §:ssä säädettyjä kaavan
sisältövaatimuksia sekä myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Laista ei löydy tukea sille hallinto‐
oikeuden käsitykselle, että rakennusoikeus olisi toteutettava lähtökohtaisesti siellä missä se syntyy.
Rakennusoikeuden siirtojen laillisuutta arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että siirrot on tehty saman tilan
ja saman vesistön alueella alueella, sekä
2) Iitin kunta ei ole riittävällä tavalla arvioinut kaavaratkaisun vaikutuksia Arrajärven luonnonoloihin ja vesistön
sietokykyyn. Kaavaratkaisu osoittaa lähes kaiken Arrajärven Iitin kunnan puoleisen vapaan rannan
rakentamiseen.
Näin Iitin kunnan toimeenpanema kaavamuutosprosessi ei ole KHOn päätöksen ajatussisällön mukainen pyrkiessään palauttamaan
rakennuspaikat Selkojärven–Harramaanjärven alueelle, mistä ne monin – myös Iitin kunnan ja sen asukkaiden omin – vahvoin
perusteluin on siirretty Arrajärvelle.
Jos kaavahanketta aiotaan jatkaa, KHOn mukaan Iitin kunnan on arvioitava kaavan vaikutuksia "riittävällä tavalla". Tämä tarkoittaa, että
selvitysalue on laajennettava koko Arrajärven alueelle, mukaan lukien Lahden (Nastolan) puoli, sillä KHO ei rajaa selvitystarvetta
pelkästään Iitin puolelle, saati vain kunnan maanomistukseen. Hallinnollinen raja on KHOn ajattelussa vain Arrajärven veteen piirretty
viiva. Tarve sisältää ainakin vesitaloudellisen, sosiaalisen ja luonnonsuojelullisen selvityksen Arrajärven vesistöalueella, mukaan
luettuna Selkojärven–Harramaanjärven vesistöalue.
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KHOn (ja HaOn) päätös oikein ymmärrettynä sisältää perustelut säilyttää tähänastinen ratkaisu siirtää rakennuspaikat pois Selkojärven–
Harramaanjärven alueelta ja nykyisen kaltainen erämaatyyppinen virkistys‐ ja luonnonarvoalue. Mahdollisen uuden valitustien päässä
ovat vastassa KHO:n päätöksen perustelut hyväksyä Tiirinmaalle 2012 esitetyt rakennuspaikat (Ratkaisu C siirto Veljestenharjulle),
kunhan vaaditut selvitykset tehdään koko Arrajärven vesistöalueelta.
Tähän huomattavan laajaan, vaativaan ja kalliiseen selvitys‐ ja arviointityöhön luo lähtökohtia se, että kaavahankkeen osallisiksi on
vaatimuksesta (Asiantuntijayritys Tieokas 2016‐10‐10) nimetty myös Päijät‐Hämeen liitto ja Lahden kaupunki ja selvitettäviksi mm.
seuraavat ominaisuudet:
– suhde Kymijoen–Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan tavoitteisiin ja mitoitusperusteisiin;
– vaikutukset luonnon‐ ja maisema‐arvoihin;
– sosiaaliset vaikutukset / yleiselle virkistykselle:
– taloudelliset vaikutukset.
OIKEUDELLINEN KULMAKIVI
Kummankin oikeusasteen (KHO ja HaO) päätökset sisältävät perustelut
1) siirtää rakennuspaikat pois Selkojärven–Harramaanjärven alueelta ja säilyttää siellä nykyisen kaltainen erämaatyyppinen virkistys‐ ja
luonnonarvoalue, sekä
2) hyväksyä Tiirinmaalle 2012 esitetyt rakennuspaikat (Ratkaisu C siirto Veljestenharjulle), kunhan vaaditut selvitykset tehdään koko
Arrajärven vesistöalueelta.
Iitin kunta tulkitsee oikeuksien päätöksiä väärin – mahdollisesti tarkoitushakuisesti pyrkiessään kiireesti korjaamaan konsultin
aiheuttamat epäselvyydet ja virheellisyydet kaavavalmistelussa tavalla, mikä on maksimaalisen vahingollinen Säyhteen asukkaille ja
luonnolle.
Iitin kunta pelasi korttinsa väärin, kun uskoi kaavakonsultin mitoituslaskelmiin ja lähti niiden houkuttelemana oikeuden kanssa
arpapeliin, josko Tiirinmaan 8RA‐tontit kuitenkin tärppäisivät ja kaava menisi vihdoin läpi.
Nyt vihdoin oikeuden perälauta perustellusti petti. Kaavaluonnoksessa on käynnissä Iitin kunnan ilmeisen nolo perääntymisyritys ja
pitkäaikaisten periaatteiden loppuunmyynti tavoitteena saada hinnalla millä hyvänsä, luonnonarvoista ja asukkaiden eduista luopuen,
muutama kehnolaatuinen tontti vielä myyntiin ja sitä myöten koko Säyhteen aikoinaan upea, rauhallinen järviseutu ahdetuksi täyteen
levotonta huvilaelämää. Aikoinaan presidentti Paasikivi sanoi, että suurvalloilla ei ole ystäviä, niillä on vain intressejä. Iitin kunta on
tässä suurvallan asemassa lyhytnäköisine etuineen vailla ystäviä.
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MAAKUNTAKAAVA
Maakuntakaavan ohjausvaikutus
Kaavaluonnos on ristiriidassa Kymenlaakson maakuntakaavan suunnittelumääräyksen ja sen perustelujen kanssa.
Säyhteen järvialue muodostaa merkittävän ekologisen yhteyden kahden maisemamaakunnan välillä, nimittäin Ensimmäisen
Salpausselän etelänpuoleisen Eteläisen viljelyseudun ja pohjoiseen avautuvan Lounais‐Savon järviseudun välillä. Voimassa olevan
maakuntakaavan (Maaseutu ja luonto 2010) mukaan Selkojärven–Harramaanjärven alue on osoitettu pääosin MY‐alueeksi, mihin
kohdistuu seuraavia määräyksiä: "... on luonnon‐ ja maisema‐arvoiltaan arvokas harju‐ ja järvialue. Arvokas [Selkolan]
harjumuodostuma ja pohjavesialue, luonnontilaisen kaltainen ympäristö. Alueella on laajoja, yhtenäisiä ja rakentamattomia
maisemakokonaisuuksia. Selkolan harjualue kohteen eteläosassa on geologisesti, maisemallisesti ja kasvitieteellisesti merkittävä."
Luumäen Kivijärven ohella Selkojärvi on ainoa paikka. missä Ensimmäinen Salpausselkä ja suuri vesistö välittömästi kohtaavat toisensa.
Maakuntakaavan MY‐merkinnällä osoitetaan maa‐ ja metsätalousvaltainen alue, missä kulttuuri‐ ja luonnonmaiseman arvoihin ja ympäristönhoitoon tulisi
kiinnittää erityistä huomiota.
Suunnittelumääräys:
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta
täydentävää ja laajentavaa rakentamista sekä haja‐asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevalla rakennusalueella.
Muut: ks. jäljempänä metsänhakkuu Pöytäsuonmaalla.

Jäljempää ilmenee monin esimerkein, miten piittaamattomasti alempi viranomainen, Iitin kunta, suhtautuu ylemmän viranomaisen,
Kymenlaakson liiton ratkaisuihin maakuntakaavassa. Iitin kunta vaihtaa maakuntaa 2019 ja on ilmeisesti jo nyt päättänyt näyttää vähät
välittävänsä voimassa olevasta maakuntakaavasta. Sen määräykset kuitenkin siirtyvät sellaisinaan Päijät‐Hämeen puolelle.
Kaavaluonnoksen suuret luonnonarvoalueet
Suuren mittaluokan harhautus on käyttää kaavaluonnoksen sivulla 15 pohjakarttana voimassa olevan Kymijoen–Mankalan
rantayleiskaavan (2001) vanhentuneita yleiskarttoja laajan kokonaisuuden esittämiseen. Silloiset MU‐merkinnät ovat nykyisessä
maakuntakaavassa (2010) MY‐alueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja suunnittelumääräyksineen. Vanhan rantayleiskaavan kartassa
esiintyy jo Kärmesniemenkallion luonnonsuojelualue SL, mutta Löllänvuoren laajaa luonnonsuojelualuetta ei esitetä koko
kaavaluonnoksessa millään tavoin tärkeänä osana aluekokonaisuutta. Tällainen pimittäminen on anteeksiantamatonta, koska Iitin
kunnalla olisi kyllä ollut antaa myymästään alueesta ajantasainen karttapohja. Nyt arvokas Löllänvuori on vain merkinnöillä M‐MY tai
kaavaluonnoksen (ja luontoselvityksen) ulkopuolella.
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Kaavaluonnoksen suuret luonnonarvoalueet:
Maakuntakaava MY‐alue (1285)
‐ Luonnonsuojelualuet Kärmesniemenkallio (NATURA 14 ha) ja Löllänvuori (METSO 30,5 ha)
‐ Maakuntakaavan MY‐alue (1285) Selkola–Löllänvuori–Pöytäsuonmaa–Huhdinvuori.
Säyhteen kylä sijaitsee vasemmassa yläkulmassa, lisäksi järvien 8RA‐paikat ja tärkeät pohjavesialueet Selkola ja Nastonharju–Uusikylä.
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Kuvausmenettelyn ilmiselvä tarkoitus on vähätellä Säyhteen järvialueen merkittävimpiä luonnonarvoja – eikä edes luontoselvityksessä
2016 sanallakaan vihjata siihen, että RA‐tonttien vieressä, vastapäätä tai niihin liittyen on tällainen erityinen aluekokonaisuus, millä on
jäljempänä selvitettävät vaikutuksensa maakuntakaavan ja MRL‐määräysten soveltamiseen. Tällainen tietoinen pimittäminen luo
vastenmielisen ja epäilyttävän kuvan kaavatyön perusteista ja tarkoitusperistä. Kaavakonsultin taikasanat ovat tavanomainen loma‐
asutus, mutta määritelmä ontuu pahasti, koska kaavaympäristö on poikkeuksellisen erityinen. Tarkoitusperä on kovin läpinäkyvä.
Maakuntakaavan MY‐alueen suunnittelumääräyksiä Iitin kunta polkee
vielä tänä vuonna toteuttamalla metsänhakkuun Selkojärven–
Harramaanjärven välisellä kaavaluonnosalueella, RA‐tonttien
välimaastossa Pöytäsuonmaalla (kartta vasemmalla, vihreät kuviot).
Pöytäsuonmaan metsänhakkuu painottuu harvennuksiin, mutta joukossa
on avohakkuukin. RA‐aluetta hakkuut viistävät näköetäisyydellä
Selkojärven kaakkoispäässä. Täydellistä piittaamattomuutta hakkuiden
suunnittelijalta (MHY) ja hyväksyjältä (valtuutetut) sekä
paikallistuntemuksen puutetta osoittaa, että Selkojärven itärannan keski‐
ja pohjoisosassa hakkuu ulottuu ikiaikaiselle rantapolulle asti ja Myllyojan
niskalla aran huuhkajan pesimävuoren laelle, mikä vuorenvarmasti tuhoaa
aran lajin varhaisen pesinnän.
Hakkuutuloa on vaikea suoraan arvioida, koska samaan puukauppaan
sisältyy huomattavasti suurempi avohakkuuvaltainen leimikko
Hiisiöistenlammin maastossa. Joka tapauksessa Pöytäsuonmaalla on
kysymys ainoastaan jonkin kymmenen tuhannen euron bruttotulosta,
minkä määrää Iitin kunta ei siis halua paljastaa leimikkokytkennällä.
Vertailun vuoksi yksityisen toimijan luonnonsuojelutyö Löllänvuorella toi
Iitin kunnalle 2014 yli 200 000€. Löllänvuoren hakkuu ei olisi tuonut
mitään, koska ostotarjouksia ei annettu.
Sijoittamalla metsänhakkuun samanaikaisesti käynnissä ja tiedossaan
olevan rantakaavahankkeen alueelle Iitin kunta osoittaa vähintään huonoa
harkintaa, sitä suuremmassa määrin, kun hakkuu kohdistuu MY‐alueelle
ainakin maakuntakaavan seuraavien suunnittelumääräyksien vastaisesti:
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– Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen sekä maiseman, luonnonarvojen ja
kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 §).
– Kaavamerkinnällä MY osoitetaan luonnon‐ ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti merkittävät arvoalueet, jotka sijaitsevat
luonnon ja maiseman vaalimisen kannalta ylimaakunnallisesti merkittävillä vyöhykkeillä.
– Kaavamerkinnällä MY säilytetään ja kehitetään myös ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia yhteyksiä, joilla
on valtakunnallinen, maakunnallinen tai seudullinen merkitys.
– Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.
– Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.
Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Jäljempänä arvioidaan kaavaluonnoksen ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksissa ja todetaan tarkemmin ristiriita maakuntakaavan MY‐
määräyksen kanssa. Voidaan kysyä, testaako Iitin kunta tietoisesti maakuntakaavan suunnittelumääräyksen pitävyyttä Pöytäsuonmaalla
jo ennakkoon, onhan kunta ilmoittanut julkisesti, että Säyhteen järvien kaavaa tullaan käsittelemään korkeimmissa oikeusistuimissa asti.
Näin mahdollisesti menetellen Iitin kunta julkisyhteisönä osoittaa toimivansa vastuuttomasti asukkaita ja muita kansalaisia kohtaan,
luonnonarvoista puhumattakaan. Pöytäsuonmaan hakkuu tässä samassa yhteydessä on joka tapauksessa kunnalta huonosti harkittu ja
ajoitettu teko, vaikka siitä saisikin vain moraalisen tuomion.
Kriittinen arviointi
Säyhteen järvien kaavaluonnosta pitää arvioida kriittisesti maakuntakaavan tiedoista lähtien. Maakuntakaavasta esitetään Selkojärven–
Harramaanjärven MY‐alueen rajaus (1285), suunnittelumääräys ja sen perustelut. Näitä kaavakonsultti kommentoi luvussa 6.1 "Suhde
maakuntakaavaan". Siinä esitetään, miten maakuntakaavan määräykset on otettu huomioon kaavaluonnoksessa, mutta selitykset
ontuvat. Kriittinen arviointi jää osallisen tehtäväksi.
Kaavaluonnoksen yleiskartta s. 21 esittää vanhan maakuntakaavan MY‐rajausta, ei nykyisen. Voimassa olevan maakuntakaavan
karttakuvan kaavaselostuksen s. 14 mukaan kohde 2185 käsittää seuraavat osat:
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‐ Selkojärven länsirannalla Selkolan–Löllänvuoren alue
‐ Selkojärven–Harramaanjärven välissä Pöytäsuonmaan‐Kärmesniemenkallion alue, ja
‐ Harramaanjärven itäpuolella Petkelvuoren–Huhdinvuoren alue.
Kaavakonsultti erehtyy esittämään, että Selkola–Löllänvuori ei olisi osa MY‐aluetta. Se kuitenkin on. Lisäksi Löllänvuori on SL‐
luonnonsuojelualue, mitä kaavakonsultti ei ole merkinnyt lainkaan. Lisäksi MY‐alueella on kohde 2116 Löllänvuoren lehmusmetsä, mikä
merkintä lienee johtanut kaavakonsultin väärään tulkintaan. Suojelti lehmusmetsä oli Löllänvuorella ennen koko vuoren suojelua eikä se
kuulu joskin rajoittuu Löllänvuoren METSO‐luonnonsuojelualueeseen.
Edelleen kaavakonsultti esittää, että "Selkolan harjualue ei ulotu kaavassa osoitetuille RA‐alueille." Kuitenkin maakuntakaavassa tärkeät
pohjavesialueet 1639 Selkola ja 1642 Nastonharju–Uusikylä ulottuvat MY‐alueille, edellinen kautta koko Selkolan harjualueen
päällekkäin Selkolan–Löllänvuoren MY‐alueen ja luonnonsuojelualueen kanssa ja Selkojärven–Harramaanjärven välisella alueella MY‐
alueen eteläreunaan.
Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan aluetta koskevat toimet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden
vaikutuksesta heikkene. Pohjavesialuevarausten tavoitteena on turvata kaikissa oloissa riittävä puhtaan juomaveden saanti.
Pohjavesialuemerkintä osoittaa arvokkaat pohjavesialueet, jotka ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
Suojelutavoite toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa ja lupapäätöksissä otetaan huomioon pohjaveden suojeluarvot.
Rakentaminen pohjavesialueelle haittaa pohjaveden suojelun toteutumista.
Virheellisyydet kaavaluonnoksessa osoittavat, että kaavakonsultti ei ole perehtynyt paikallisiin olosuhteisiin.
Lopputuloksena kaikki Säyhteen 8RA‐paikkaa ovat MY‐alueella, Selkolassa lisäksi pv‐alueella ja Selkojärven kaakkoispäässä siihen
rajoittuen.
Kaavaluonnoksen mukaan "RA‐varaukset sijoittuvat MY‐varauksen reuna‐alueelle ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan siten, että MY‐
varauksen tarkoitus toteutuu yhtenäisten rakentamattomien maisemakokonaisuuksien osalta.
Ei ole merkitystä, mihin 8RA‐varaukset sijoittuvat, kun ne joka tapauksessa sijoittuvat MY‐alueelle. Kaikissa tapauksissa niitä koskevat
MY‐kaavamääräykset. Näin ollen kaavaluonnos on korjattava tai perustellusti hylättävä kokonaan.
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8RA Selkojärvellä ja Harramaanjärvellä ei ole MY‐alueen "pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia" .Alueen pääkäyttötarkoitusta eli
maa‐ ja metsätaloutta palveleva rakennus on esimerkiksi taukotupa, ei kesäasunto, kenties vielä ympärivuotinen. 8RA ei myöskään ole
nykyistä kylärakennetta täydentävää ja laajentavaa rakentamista. Säyhteen kyläasutus sijaitsee kaukana Selko‐ ja Kotojärven takana,
mistä 8RA ovat täysin erillään vaikeiden, toistaiseksi puuttuvien kulkuyhteyksien päässä. 8RA ei myöskään edusta haja‐asutusluonteista
rakentamista jo käytössä olevalla rakennusalueella. Ei ole mitään rakennusaluetta; Selkojärven kaakkoisosassa ja Harramaanjärven
länsirannassa ei mitään, ja Selkolan rannassa vain metsäkoulun erityisalue, mikä ei suinkaan tarkoita MY‐määräyksen mukaista
rakentamista.
Kaikki 8RA‐paikkaa ovat kaikilta osin MY‐kaavamääräyksen vastaisia. – Luonnonarvoja ja sosiaalisia arvoja käsitellään jäljempänä.
Kaavaluonnoksen suhde maakuntakaavaan
Säyhteen järvien kaavahankkeessa Iitin kunta polkee maakuntakaavan ikään kuin sitä ei olisi olemassakaan. Tämä ei ole ainutkertaista,
vaan päinvastoin kuvastaa kuntien suhtautumista maakuntakaavoitukseen, minkä monesti koetaan vaikeuttavan paikallisia tavoitteita
painottavaa päätöksentekoa. Siinä etäisiä ovat esimerkiksi valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, joiden toteutumista maakunnan
liiton tehtävä on ohjata viranomaistyönä ja kunnan tietysti ottaa huomioon. Kunnan ja maakunnan päättäjät ovat kuitenkin poliittisesti
valittuja, usein samoja henkilöitä, joiden pitäisi tarpeen vaatiessa asemoitua jopa vastakkaiselle puolelle.
Maakunnan liiton viranomaistyön ohjausvoima on paljon vahvempi kuin kunnan, missä viranomainen mahdollisesta omasta
pyrkimyksestään huolimatta on suoraan paikallisen poliittisen voiman vaikutuksen alaisena. Poliittisessa järjestelmässä maakunnan
liiton tavoitteet voivat joutua paikallisen vaikuttamisen kohteeksi ja tällöin usein häviävät tai ainakin jäävät kuolleeksi kirjaimeksi
asiakirjoihin. Näin näyttää käyneen myös Säyhteen järvien kohdalla, kun vastakkain ovat tuore maakuntakaava ja nyt nopeasti etenevä
rantakaava.
Kun kaavaluonnoksen osallisia nyt ovat koko vesistöalueen molemmat aluesuunnitteluviranomaiset Kymenlaakson ja Päijät‐Hämeen
liitto, niiden vaikuttamista todella tarvitaan sellaisen ratkaisun aikaansaamiseksi, missä ylitetään kunnan ja maakunnan raja. Tämä
tarkoittaa ko. liittojen ohjausta, jotta kaavoituksessa arvioidaan KHOn edellyttämällä "riittävällä tavalla ... sen vaikutuksia Arrajärven
luonnonoloihin ja vesistön sietokykyyn". KHO moitti Iittiä siitä, "ettei kunta ole riittävästi selvittänyt rantarakentamisen vaikutuksia
Arrajärven luontoon ja vesistön tilaan".
Kaikkiaan Iitin kunta näyttää koko sekoilevassa, puolen sukupolven ajan kestäneessä kaavaprosessissa aina yrittäneen mennä yli siitä
missä aita on matalin. Kaavahanke näyttää tähänastisesta vaiheesta päätelleen olleen liian vaativa pienen, vähävoimaisen kunnan ja sitä
avustaneen konsultin toteutettavaksi, mikä jälleen kostautuu.
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Kaavaluonnoksen arviointi aluetasolla on lähtökohta mahdollisille jatkotoimille – tai ainahan kunta voi keskeyttää etenemisen ja tyytyä
saavutettuun tulokseen. Maakunnallista suunnittelua olisi tarvittu alun alkaen. Arrajärvi sijaitsee osaksi Iitin ja osaksi Lahden puolella,
mitä Iitin kunta ei lainkaan ota huomioon kaavaluonnoksessa. Arrajärven vesi‐ ja muun luonnon kantokykyä ei voi ratkaista pelkästään
Iitin kunnan rantojen perusteella, vaan tilanne on selvitettävä kokonaisuutena KHOn edellyttämällä tavalla, jos kaavahankkeessa aiotaan
edetä.
Selvää on, että tätä myötä kaavahanke pitkittyy ja kallistuu suuresti, mutta pitkittyy se joka tapauksessa oikeustoimien vuoksi, jos ei
korjauksia tehdä.
SELVITYKSET
EKOLOGISET VAIKUTUKSET
Rakennusoikeuden mitoitus
Kaavakonsultillakin on ollut kiire kaavaluonnosta tehdessään joulun aikaan 2016. Asiakirjassa on paljon painovirheitä, mm. otsikko
Sekojärvi, ja asiavirheellisyyksiä. Luontoselvityksen 2016 on tuottanut kaavakonsultin agentti eikä ulkopuolinen puolueeton taho kuten
2001. Iitin kunta lisäsi molemmat luontoselvitykset kaavakuulutukseen vasta pyyntöni jälkeen. Kaava‐alueen luonnonarvoja on
tarkoitushakuisesti peitelty puutteellisin kartoin, esimerkiksi ei ole merkitty Löllänvuoren luonnonsuojelualuetta 30,5 ha eikä yksittäisiä
luontokohteita.
Alkuperäisessä kaavakonsultin aineistossa on useita helposti osoitettavia laskennallisen rakennusoikeuden mitoitusvirheitä, mutta
näinhän on tapa tehdä kaavoittajalle edulliseen suuntaan. Mitoitusvirheiden huomioon ottaminen merkitsee, että Selkojärven–
Harramaanjärven alueelta ei kerry ilmoitettua jopa kymmentä tai edes kaavaluonnoksessa osoitettua kahdeksaa rakennuspaikkaa, vaan
vieläkin vähemmän, enintään ehkä noin 4‐6 rakennuspaikkaa. Mitoitusvirheitä voidaan osoittaa ainakin seuraavista paikoista:
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Kaavakonsultti voi laskea viereisestä kartasta todellisuutta
vastaavaksi alennetun rakennusoikeuden mitoituksen (leveä
keltainen viiva 0,0). Kartassa on otettu huomioon mm. Selkojärven
eteläpään arvo 0,0 räjähdysuhan alaisella alueella (ks. erillinen
selostus). Selkojärven ja Harramaanjärven oikea
rakennusoikeuden arvo on näin ollen yhteensä enintään ehkä 4‐6
rakennuspaikkaa.

Kartta: Korjattu mitoitus: leveä keltainen viiva 0,0.
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Luontoselvitykset
Yleisiä huomautuksia
Kaavakuulutuksessa 2017 Iitin kunta ei julkaissut luontoselvityksiä ennen kuin pyynnöstä. Kaavaluonnoksessa oli vain puutteellinen
tiivistelmä luontoselvityksistä vanhentunein kartoin. Pyyntöni jälkeen 2017‐01‐27 kunta julkaisi molemmat luontoselvitykset 2001 ja
2016 kaavakuulutuksen liitteinä.
Luontoselvityksen 2001 laati Ympäristösuunnittelu Enviro Oy ja luontoselvityksen 2016 kaavakonsultin agentti. Enviro‐yrityksen
tunnen pitkältä ajalta luotettavaksi, riippumattomaksi ja asiantuntevaksi toimijaksi. Kaavakonsultin agentti on lähtökohtaisesti
riippuvuussuhteessa toimeksiantajaan Iitin kuntaan, mikä on epäilyttävä lähtökohta. Vertailen seuraavassa esimerkissä
luontoselvityksiä sellaisilta osin, missä luonnonolot ovat säilyneet ennallaan.
Kunnat tunnetusti vähät välittävät myöskään luontoselvityksestä asettaessaan kaavatavoitteita, jopa kokevat luontoselvityksen
kiusallisena kaavoitusta haittaavana välttämättömyytenä. Siksi kunta saattaa maksajana pyrkiä ohjailemaan luontoselvyksen laatijaa,
mikä ikävä piirre näkyy myös tässä kaavaluonnoksessa. Tällainen menettely, kun se halutaan osoittaa, toki asettaa kaavan aina
valituksenalaiseksi.
Metsälain 10 § erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelulain 29 § suojeltujen luontotyyppien kartoitus oli 2001 vielä
kesken, mutta 2016 jo loppuun suoritettu. Silti vuoden 2016 luontoselvityksessä ei ole selvästi nimetty näitä kaikkein arvokkaimpia
luontokohteita. Niiden paikkatiedot olisi kuitenkin ollut saatavissa alueen metsä‐ ja ELY‐keskuksesta yhdellä puhelinsoitolla
viranomaistarkoituksiin. Joko luontoselvittäjä 2016 ei tuntenut tätä mahdollisuutta tai sitten kohteet haluttiin pimittää
luonnonarvotarkastelusta.Luontoselvityksessä 2016 käytetään väärää nimitystä Metsälain mukaiset merkittävät elinympäristöt, po.
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (kuten lähdeteoksessa Meriluoto & Soininen 1998). Joidenkin kohteiden (esimerkiksi 12
lähde) mainitaan täyttävän vesilain kriteerit, mutta ei sitä, että ne samalla täyttävät myös metsälain erityisen tärkeän elinympäristön
vaatimukset ja ovat uhanalainen luontotyyppi. Lähdeaineistona olisikin ollut hyödyllistä käyttää myös kuvausta: Raunio, Anne,
Schulman, Anna & Kontula, Tytti. 2008: Suomen uhanalaiset luontotyypit. 978‐952‐11‐3026‐7 (koko teos).
Luontoselvityksen selvitysalueen pinta‐ala on noin 88 hehtaaria. Maastotyö tehtiin yhtenä (1) päivänä (2016‐06‐11) . Työ on päivätty
valmistuneeksi 2016‐09‐20. Tavanomaista on, että luontoselvitys tehdään minimiajassa minimiresurssein, koska kunnat katsovat sen
olevan vain välttämätön paha eivätkä pane painoa työn laadulle, ei tässäkään. Pinta‐alatavoitteen ja käytettävissä olevan työajan
epäsuhta on ilmiselvä, mutta se ei toki ole luontoselvittäjän vika.
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Selvitysalueeksi rajattiin Selkojärven ja Harramaanjärven välinen Pöytäsuonmaan alue. "Sinne on tarkoitus sijoittaa kahdeksan
rantarakennuspaikkaa." Aivan, niin oli tarkoitus vielä luontoselvityksen valmistumisen aikaan alkusyksyllä 2016. Talven kynnyksellä
sijoitusajatus muuttui sellaiseksi kuin se esitettiin kuulutuksessa tammikuussa 2017, eli 2RA‐tonttia myös Selkojärven länsirantaan. Se
alue jäi kuitenkin puuttumaan luontoselvityksestä kesällä. Luontoselvitys on siis puutteellinen Selkojärven länsirannan, Selkolanrannan,
osalta eikä sitä voi hyväksyä kaavaluonnoksessa vaadittavaksi selvitysaineistoksi. Luontoselvitystä on siis täydennettävä paitsi tässä
lausunnossa vaadittavin korjauksin ja täydennyksin myös koko Selkojärven länsirannan esitetyn alueen osalta.
Luontoselvityksessä 2016 esiintyy puutteiden lisäksi ristiriitaisuuksia. Selvitysalueen ulkopuolelta mainitaan, että "Selkojärven
länsirannan lähellä kasvava lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain mukainen suojeltava luontotyyppi". Niin on, mutta miksi pieni
metsikkö mainitaan mutta ei siihen rajoittuvaa moninkertaisesti suurempaa ja merkittävämpää Löllänvuoren luonnonsuojelualuetta?
Harramaanjärven puolelta ei mainita Kärmesniemenkallion NATURA‐luonnonsuojelualuetta eikä merkittävää ekologista yhteyttä
Myllyojan purolaaksoa. Ei mainita myöskään koko kaavaluonnoksen alueen MY‐merkintää, missä kaavamerkinnän mukaisesti on
merkittäviä ympäristöarvoja, joita luontoselvityksen on tarkoitus esittää.
Luontoselvitys 2016 kuvaa kyllä jopa valokuvin pienialaiset luontokohteet, mutta jättää ilmeisen tarkoituksellisesti esittämättä
kokonaisuuden, mihin 8RA olisi tarkoitus sijoittaa: isot luonnonsuojelualueet ja niiden lisäksi laajan MY‐alueen koko Säyhteen
järviympäristössä. Se kokonaisuus kyllä kuvataan tarkoin tässä lausunnossa, mutta kaavakonsultti ja Iitin kunta haluavat pimittää koko
kaavaluonnoksen ympäristön, jotta ei herättäisi huomiota, miten arvokkaaseen ympäristöön rantarakentamista aiotaan sijoittaa.
Luontoselvityksessä 2016 mainitaan: " Rantojen suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta koko alue on tällä hetkellä eri kehitysvaiheissa
olevaa talousmetsää" – vaikka se on kokonaisuudessaan MY‐aluetta ja lisäksi merkittävältä osin – yksityisen kansalaistyön ansiosta –
luonnonsuojelualuetta. Luontoselvitys tarkentaa, että "valtaosa alueen metsistä on tällä hetkellä nuorta kasvatusmetsää, taimikkoa tai
hakkuuaukkoa". "Vanhaa erirakenteista puustoa löytyy lähinnä vain rantojen suojavyöhykkeiltä." Niinpä, MY‐alueen omistaa Iitin kunta,
joka tässä saa sapiskaa siitä, että MY‐alueella on metsänhoitoyhdistyksen toimeenpanemana harjoitettu iät ajat tavanomaista
tehometsätaloutta, missä ei ole otettu huomioon metsän erityisluonnetta ja luonnonarvojen vaalimista. Vrt. maakuntakaavan
määräykset.
RA‐tonttien sijoitus
Mielenkiintoisia ovat luontoselvittäjän näkemykset siitä, minne 8RA‐tontia kannattaisi sijoittaa – siis silloin, kun Selkojärven länsirannan
Selkolan 2RA‐tonttia eivät vielä olleet mukana siten kuin myöhemmin kaavaluonnoksessa. Luontoselvityksen mukaan "... alueelle
kaavaillut kahdeksan rakennuspaikkaa kannattaa sijoittaa joko Selko‐ tai Haramaanjärven rannalle. Siten vältetään luonnonarvoiltaan
merkittävän rantametsävyöhykkeen tarpeeton pirstoutuminen molemmilla järvillä."
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Luontoselvittäjä siis aivan oikein tunnustaa rantametsävyöhykkeen merkittävät luonnonarvot ja sijoittaisi kaikki 8RA jomman kumman
järven, Selkojärven tai Harramaanjärven, rantaan, siis yhteen paikkaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä, että joko Selkojärven itäranta
koko pituudeltaan tai Harramaanjärven länsiranta koko pituudeltaan varattaisiin rakennuspaikoiksi. Tätä ajatusta näin kohdennettuna
ei esitetty missään aiemman kaavasuunnittelun vaiheissa kuin implisiittisesti koko järvialuetta koskien, paitsi VE1 Selkojärvellä (s. 24).
Seuraavaksi luontoselvittäjä arvottaa näitä pitkiä RA‐rantaosuuksia keskenään. "Harramaanjärven rantavyöhyke on Selkojärven rantaa
monimuotoisempi lukuun ottamatta Selkojärven etelärannan lähdettä ja kosteikkoa. Harramaanjärven rantametsät ovat leveämpiä,
puustoltaan ja topografialtaan monimuotoisempia (mm. jyrkänteitä ja kaksi puro‐ tai norolehtoa). Lisäksi Harramaanjärven ranta
rajoittuu pohjoisessa [Kärmesniemenkallion] luonnonsuojelualueeseen, mikä pidentää rakentamatonta osuutta entisestään."
Tulosten pohjalta luontoselvityksen tekijä näkee, että "Toimenpidesuositus luontoselvityksen kannalta on ilmeinen. Selkojärvenkin
rantametsässä esiintyy arvokkaita kohteita (mm. järeitä haapoja), mutta ne ovat pistemäisiä. Huomattava osa rantavyöhykkeestä on
suhteellisen karua männikköä. Kaikki kahdeksan rakennuspaikkaa kannattaa sijoittaa Selkojärven itärannan etelä‐ ja keskiosaan siten,
että eteläpään lähteinen kosteikko sekä lehmuslehto jäävät rakennuspaikkojen ulkopuolelle. Tällöin Haramaanjärven länsirantaan jää n.
kahden kilometrin pituinen täysin rakentamaton ja luonnonarvoiltaan huomattavan hieno rantakokonaisuus.
Nyt alkaa selvitä, miksi luontoselvityksiä ei julkaistu Iitin kunnan kuulutuksen yhteydessä, vaan vasta erikseen pyyntöni jälkeen.
Luontoselvittäjän suositukset RA‐tonttien sijoituksesta, mitkä siis perustuivat maastotyössä saatuihin tuloksiin, ovat aivan muuta kuin
kaavaluonnoksessa esitetyt RA‐paikat. Poikkeavuus johtuu siitä, kuten edellä on sanottu, että ennalta ajateltua sijoitusta muutettiin
alkutalven yleisöesittelyn mielipiteiden perusteella. Siihen asti (s. 24) kaavakonsultin näkemys oli ollut sijoittaa tontit puoliksi
kummankin järven vastakkaisille rannoille paralleelisti, 4RA Selkojärven itärantaan ja 4RA Harramaanjärven länsirantaan (VE2) tai
kaikki Selkojärven itärantaan (VE1). Selkojärven tontit jaettiin nyt kahteen paikkaan – itä‐ ja länsirantaan, mitä luontoselvittäjä ei ollut
tutkinut lainkaan.
Luontoselvittäjä halusi loppuarviossaan säästää Harramaanjärven kokonaan rakentamiselta ja sijoittaa tontit Selkojärven itärantaan,
käytännössä koko pituudelta. Kovin paljon enempää kaavakonsultin ja luontoselvittäjän näkemykset eivät voi poiketa toisistaan, joskin
voi kysyä, oliko luontoselvittäjälle annettu tehtäväksi ko. kiusalliseksi muodostunut arvottaminen vai tuliko se mukaan vahingossa tai
kiireessä.
Seuraavan sivun taulukossa vertailtavana on Selkojärven eteläpään lähdekorpi. Se on kaavaluonnoksen alueen arvokkain ja herkin
luontokohde sen jälkeen, kun Löllänvuoren luonnonsuojelualueen perustettiin 2014 kansalaistyön pohjalta. Vuoden 2001
luontoselvitykseen ei liity valokuvia tai ainakaan niitä ei ole julkaistu. Sen sijaan vuoden 2016 luontoselvityksessä on valokuvia
luontokohteista. Samoin on käytettävissä omia valokuviani vuosikymmenten ajalta koko kaavaluonnoksen alueelta.
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Luontoselvitys 2001 Selkojärven lähdekorpi.
11. Selkojärven eteläpään korpi (P)
Selkojärven etelärannan tuntumassa sijaitsevalla, loivasti rantaan viettävällä
ruohoja heinäkorpialueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän
elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisältyy kasvillisuudeltaan edustavin osa
korvesta sekä myös järven eteläpään avointa sara‐ ja ruoholuhtaa. Korpialueella
on laajalti tihkupintaa vaikka varsinaiset lähteet puuttuvat. Osa alueesta lienee
aikoinaan ollut nykyistä avoimempaa laidunta tai muuta niittyä; järven rannan
venepaikkojen luona on edelleenkin kovapohjaisia niittymäisiä laikkuja. Korpea
on aikoinaan ojitettu mutta alue ei ole päässyt kokonaan kuivahtamaan
harjunrinteen lähteisyyden ansiosta. Nykyään korpea vallitsee nuori, osin
varttunut koivu‐, harmaaleppä‐ ja mäntyvaltainen puusto. Tavallisia
korpikasveja ovat mm. metsäalvejuuri, rentukka, peltokorte, suoorvokki,
kurjenjalka, niittykellukka, ranta‐alpi, kurjenmiekka, korpikaisla, viitakastikka
ja ruokohelpi. Alueen keskivaiheilla on vaateliaiden velholehden ja kaislasaran
runsaat kasvustot. Seutukaavaehdotuksessa alue on maa‐ ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai
ympäristöarvoja (MU).
12. Selkojärven kaakkoisrannan lähde (P)
Selkojärven kaakkoisrannalla rantaan vievän kärrytien varressa on
vedenottoon käytetty lähde. Lähteen lasku‐uomassa ympäröivine
tihkupintoineen on vielä säilynyt metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen
tärkeän elinympäristön piirteitä. Lähteen varsinaiseksi silmäksi arveltu
lammikko on kooltaan n. 3 x 6 m. Osa sen vedestä tulee lyhyen ojan kautta
silmän pohjoispuolelle kaivetusta pienemmästä lammikosta. Kaivannossa on
betonirengas pumppuineen ja maalle johtavine vesiletkuineen, lisäksi viereen
on pystytetty sähkötolppa. Järven rantaan virtaavan lasku‐uoman ja sitä
ympäröivän tihkupinnan tuntumassa on paju‐ ja koivuluhtaa. Sen
putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. järvikorte, rönsyleinikki, kurjenjalka,
niittykellukka, ranta‐alpi, kurjenmiekka, korpikaisla ja ruokohelpi; selvimmin
lähteisyyteen viittaa kevätlinnunsilmä. Lasku‐uomasta ja ilmeisesti
varsinaisesta lähteensilmästäkin on nostettu runsaasti näkinsammalta maalle
kuivumaan. Lähteen ympäristössä kasvaa muutama näsiä ja koiranheisi, lisäksi
pumppukaivannon reunassa on hieman muitakin lehtokasveja: imikkää,
lehtokuusamaa ja lehtopähkämöä. Seutukaavaehdotuksessa alue on maa‐ ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai
( )

Luontoselvitys 2016 Selkojärven lähdekorpi.
Kuvio 1. Vaihteleva rantavyöhykkeen soistunut
metsikkökokonaisuus. Kuvioon sisältyy ruohoista kangaskorpea,
ruoho‐ ja lehtokorpea sekä rantaviivalla paju‐ ja koivuluhtaa.
Reunoilla esiintyy hieman tuoretta ja kosteaa lehtoa. Kuvion läpi
virtaa lähdepuro, jonka reunamilla kasvillisuus saa lähdekorven
piirteitä. Puusto on erirakenteista ja melko vanhaa. Valtapuuna
kasvaa yleensä hieskoivu, sekapuina mänty ja paikoin haapa sekä
harmaaleppä. Kuusi muodostaa alikasvoksia ja välipuustoa.
Pensaskerroksessa esiintyvät paatsama ja paikoin tuomi. Lahopuuta
esiintyy runsaasti, etenkin koivumaapuuta ja –pökkelöitä. Kuvion
kasvisto on runsas ja vaatelias. Kangas‐ ja ruohokorvissa kasvavat
suo‐orvokki, ranta‐alpi, kurjenjalka, rätvänä, oravanmarja, käenkaali,
peltokorte, riidenlieko, rentukka, korpikastikka, sudenmarja,
hiirenporras, metsäalvejuuri, lillukka, ahomansikka, korpi‐imarre,
metsäimarre ja metsäorvokki. Luhdassa kasvavat mm. kurjenmiekka
ja vesisara. Kuvion korvissa esiintyy usealla paikalla harajuurta.
Harvinainen kaislasara (Carex rhychophysa) kasvaa lähdepuron
vaikutusalueella kuvion itäosassa. Kuvion länsilaidassa on
nuotiopaikka.
Kuvio 3. Kuvio käsittää lähteen ympäristöineen. Parinkymmenen
neliömetrin avolähteestä lähtee pieni puro, joka rinteen alla
hajaantuu kuvion 1 lähdekorven alueelle. Itse lähde on eustaattinen
ja kasvillisuudeltaan mesotrofinen tai hieman eutrofinen.
Sammallajisto on vaateliasta, joukossa mm. uhanalainen
harsosammal. Lähteen ympärillä kasvaa koivuvaltaista metsää ja
kasvillisuus vaihtuu imikkä‐lehto‐orvokki tyypin lehdoksi.
Sekapuuna kasvaa kuusta, haapaa ja raitaa, alikasvoksena kuusta,
pihlajaa, tuomea ja harmaaleppää. Kasvisto on vaateliasta, lajistossa
mm. lehtokuusama, paatsama, koiranheisi, käenkaali, oravanmarja,
imikkä, lehto‐orvokki, näsiä, mustakonnanmarja, sudenmarja,
sormisara, tuppisara, kielo, lillukka, ahomansikka ja niittyleinikki.
HUOMAUTUS 2001 lähteessä oli vielä Arolan sorakuopan rakentama
vedennostolaitteisto kuormien kastelua varten. Laitteisto purettiin
kun soranotto lopetettiin, eikä sellaista enää saa rakentaa.
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Kuviokohtaisia arvioita luontoselvityksestä 2016 (vrt. kuviokartta s. 12).
Luontoselvityksen 2016 mukaan "Rantavyöhykkeillä on säilytetty erirakenteisen vanhan metsän kaistaleet, jotka etenkin
Harramaanjärven rannalla ovat paikoin huomattavan leveitä. Niissä kasvaa usein kookasta haapaa ja mäntyä sekä runsaasti tervaleppää,
Haramaanjärven rannoilla myös järeää kuusta. Selvitysalueen ekologisesti arvokas lahopuusto keskittyy rantametsiin ja lahopuuta
esiintyy eniten Haramaanjärven melko leveissä rantapuustovyöhykkeissä."
Selkojärven itäranta
Kuvio 4–5 (RA‐tontti)
Selkojärven itärannan etelänpuoleinen suuri supertontti sijaitsee kokonaan kuvion 4 alueella arvokkaassa tuoreessa lehdossa, mikä on
metsälain erityisen tärkeä elinympäristö, mitä ei mainita. Tontti rajoittuu selvitysalueen arvokkaimpaan elinympäristökokonaisuuteen,
minkä osat ovat Selkojärven eteläpään suuri lähde, lähdepuro ja niitä ympäröivä lehtokorpi. Kasvilajisto on vaatelias ja monipuolinen.
Sijainniltaan ja luonnonmuodostukseltaan alue ei missään tapauksessa tule kysymykseen rakennuspaikkana lajisääteisten rajoituksien
vuoksi. Lisäksi tontin rantavallilla kulkee ikiaikainen, yhä paljon käytetty polkuyhteys. Myös puusto on monimuotoinen kuten koko
rantavuöhykkeen pituudelta, mm. rannassa järeitä honkia, haapoja ja tervaleppiä sekä runsaasti lahopuuta.
Kuvat kuvio 4–6
(Vasemmalla) Selkojärven kaakkoisosassa RA‐tonttialueella pieni
silokallioniemi houkuttelee rantapolulla astelevan vaeltajan
levähtämään auringonpaisteessa ihailemaan iltapäivän kiloa, mikä
taustalla ulottuu järven eteläpään arvokkaaseen lähdekorpeen.
Tällaisia luontaisia taukopaikkoja on useita pitkin Selkojärven
itärannikkoa retkipolun varrella. Ne on tulevaisuudessakin
säilytettävä kaikkien käytössä.
(Alla) Selkojärven itärantaa kulkeva vankka polku on arvokas
ekologinen yhteys, minkä varressa on vielä runsaasti muualta
hävinnyttä vanhan metsän monimuotoisuutta: järeitä
kilpikaarnahonkia, valtavia haapavanhuksia, vesirajassa
koukeroisia tervaleppiä, lehtokasvillisuuden laikkuja ja todellinen
erikoisuus, noin näkemän välein isoja muurahaispesiä merkkinä
metsän pitkästä häiriöttömästä jatkuvuudesta. Huvilatontilta
kaikki tämä raivattaisiin ensimmäiseksi pois häiritsemästä
lomanviettoa. Siksikin nämä 2RA‐tontit pitää poistaa. Taustalla
häämöttää Selkojärven eteläpään lähdekorpi.
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Kuvio 5–6 (RA‐tontti)
Lehdon kasvillisuus jatkuu, mm. metsälehmusta esiintyy naapurikuvion 7 vaikuttamana. Rannassa kulkee
ikiaikainen polku ja sen ympäristössä vanhaa mäntyvaltaista puustoa. Sekapuuna kasvaa vaihtelevan runsaasti
koivua, haapaa, raitaa, harmaaleppää ja pihlajaa, paikoin myös tervaleppää. Lahopuuta on runsaasti kuten
kaikkialla rantavyöhykkeellä ankarien kasvuolojen vuoksi.
Kuvio 7 (kuva oikealla)
Luonnonsuojelulain suojeltu luontotyyppi jalopuumetsikkö (metsälehmus) ulottuu korkealle rinteelle.
Luontoselvityksen 2016 mukaan "Metsälehmusta kasvaa [kaavaluonnos]alueen metsissä melko runsaasti.
Vahvimmat esiintymät sijoittuvat selänteen keskirinteille ilmeisesti vesistöalueen jonkin muinaisrantavaiheen
yläpuolelle. Puuston koko vaihtelee siten, että järeitä puita kasvaa vain vähän, mutta vesakkoa ja riukuvaiheen
puustoa runsaasti.
Kuvaselostus: Selkojärven kaakkoisosassa on luonnonsuojelulain suojeltu luontotyyppi, jalopuumetsikkö.
Metsälehmus kiipeää taustalta Selkojärven rannasta lehtorinteelle, missä kasvaa lehmuspensaston lisäksi
hakkuissa säästyneitä runkomaisia yksilöitä. Ylispuina esiintyvät järeät haavat ja koivut luovat varjoa valoisaan
rinnemetsään. Alueella esiintyy vakituisesti mm. harmaapäätikkä, jota luontoselvityksessä ei havaittu
Huomautuksia
Säyhteen järviseutu liittyy osana metsälehmuksen runsaaseen esiintymiseen koko Konnivesialueella. Runkomaisten metsälehmusten
vähäisyys periytyy siitä, että vasta vuoden 1997 metsä‐ ja luonnonsuojelulakien uudistuksen jälkeen metsälehmus otettiin tehokkaan
koulutuksen tuloksena (esim. Meriluoto & Soininen 1998) erityisenä lajina huomioon metsänkäsittelyssä.
Selkojärven itärannan kaksi ja puoli kilometriä pitkä yhtenäinen luonnontilainen rantametsävyöhyke on poikkeuksellisen arvokas
ekologinen yhteys, mikä ehdottomasti pitää säilyttää nykyisellään rakentamattomana ja koskemattomana. Ympäröivää metsää on Iitin
kunta raskaasti hakannut kautta aikain, mikä korostaa rantametsävyöhykkeen vanhan, järeän puuston monimuotoisuusarvoa. Sitä lisää
myös kytkeytyneisyys kunmassakin päässä: etelässä lähde‐ ja korpielinympäristöön ja edelleen Salpausselkävyöhykkeen
luontotyyppeihin ja yhteyksiin, pohjoisessa Myllyojan puroelinympäristön kautta Kärmesniemenkallion luonnonsuojelualueeseen ja
edelleen Petkelpuron lehtolaakson välityksellä Petkelvuoren erämaahan Kymijoelle asti. Maakuntakaavan suunnittelumääräys velvoittaa
säilyttämään ekologisen verkoston yhteydet. 2RA‐tonttia Selkojärven kaakkoisosassa olisi räikeästi vastoin tätä suunnittelumääräystä.
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Harramaanjärvi
Kuvio 17 (rantametsä)
"Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorta ja varttunutta taimikkoa, laikuttaisesti käenkaali‐oravanmarja tyypin lehtoa. Puusto on
vaihtelevasti koivu‐ tai kuusivaltaista. Sekapuuna kasvaa runsaasti haapaa ja mäntyä, paikoin myös raitaa ja pihlajaa. Metsälehmusta
esiintyy laikuttaisesti, paikoin runsaastikin. Kuviolla on säilytetty säästöpuina pieninä metsiköinä, lähinnä haapaa ja koivua sekä
metsälehmuksia. Kasvillisuuden valtalajeina kasvavat käenkaali, oravanmarja, metsäkastikka, mustikka ja sormisara. Muuta lajistoa
kuviolla ovat mm. lehtokuusama, näsiä, koiranheisi, sudenmarja, mustakonnanmarja, tesma, metsävirna, nuokkuhelmikkä,
kevätlinnunherne ja valkolehdokki. Myös imikkää esiintyy paikoin."
Kuvio 18 (rantavyöhyke)
Harramaanjärven länsirannan pitkä ekologinen yhteys on yhtälailla tärkeä kuin Selkojärvenkin, mitä luontoselvittäjäkin korostaa.
"Harramaanjärven rannalle on jätetty 10–20(–30) metriä leveä vanhan metsän suojavyöhyke. Enimmäkseen lehtomaisella kuviolla
kasvaa haapa‐ ja kuusivaltaista erirakenteista metsää. Sekapuuna esiintyy koivua, mäntyä ja raitaa. Rannassa on yhtenäinen
tervaleppävyö, joka paikoin laajenee pieniksi metsiköiksi. Metsälehmusta kasvaa paikoin kuvion ylärinteessä. Lahopuuta tapaa melko
runsaasti, mm. haapapökkelöitä ja kookasta kuusimaapuuta." Rantametsästä ja ‐vyöhykkeeltä pitää selvittää tarkemmin arvokkaiden
elinympäristöjen esiintyminen koko alueella ja rajata pois sinne merkityt 4RA‐tonttia.
Pöytäsuonmaan METSO‐alue – Käytännöllinen kaavaratkaisu D
Iitin kunta on lyhytnäköisellä, paniikinomaisella hakkuutoiminnalla tuhonnut vuosikymmeniksi eteenpäin Metsä‐Kananojan tilan
taloudelliset ja luonnonarvot. Kaavaluonnoksen alueelta niitä kuitenkin vielä löytyy siinä määrin, että se kelpaisi tarjottavaksi valtiolle
METSO‐alueeksi luonnonsuojelubiologisten kriteerien pohjalta tämän lausunnon käytännöllisen kaavaratkaisun D mukaisesti.
Iitin kunnan tulisi siis keskeyttää umpisolmua kohti etenevä kaavatyö ja hankkia selvitys kaavaluonnosalueen luonnonarvojen
taloudellisesta merkityksestä. Joka tapauksessa luontoselvitystä joudutaan täydentämään Selkolanrannassa. Tietopohjan arvottamisessa
tarjoaa julkaisu "Etelä‐Suomen metsien monimuotoisuusohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit. Tekijä: Kriteerityöryhmä. Suomen
ympäristö 634. 2003." Esimerkiksi pelkästään Selkojärven ja Harramaanjärven yli 5 km pitkä ja keskimäärin 30 m leveä rantavyöhyke
muodostaa noin 15 ha laajuisen "Runsaslahopuustoinen kangasmetsä" ‐METSO‐luontotyypin. Lisäksi tulevat kaikki luontoselvityksessä
määritellyt ja vielä tarkennettavat lehdot, korvet, lähteet ynnä muut erityiset luontokohteet sekä niiden välialueet, joilla myös on
luonnonarvoja.
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SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Iitin kunnan pitää laatia erillinen arviointi huomattavista sosiaalisista vaikutuksista kaavaluonnoksen alueella (SOVA) luontovaikutusten
tapaan.
Kaavaluonnokseen merkityt tontit eivät tukeudu mihinkään paikallisiin palveluihin, koska niitä ei Säyhteellä valitettavasti ole. Lähimmät
palvelupaikat ovat matkan päässä Kausalan keskusta, Jokuen Matkakeidas ja Uudenkylän liikekeskus.
Hankkeessa alusta alkaen toimineen kaavakonsultin vakiolausuma on, että RA‐alueilla ei ole erityisiä sosiaalisia vaikutuksia, sillä
kysymyksessä on tavanomainen loma‐asutus (6.5. 2 riviä, 6.6. 2 riviä). Tätä ilmaisua kaavakonsultti on käyttänyt koko ajan kaikissa
yhteyksissä Kymijoen–Mankalan kaava‐alueella käsittelemättä – ja tuntematta – lainkaan paikallisia erityispiirteitä esimerkiksi nyt
Selkojärvellä ja Harramaanjärvellä. Kaavakonsultin pätevyys ei riitä arvioimaan kaavaluonnoksen sosiaalisia vaikutuksia. Niiden
laatijaksi on valittava aiheen riippumaton asiantuntija, jonka on tehtävä perusteellinen sosiaalinen arviointi kaavaluonnoksesta.
Vaellusreitti
Ylimaakunnalliselta Päijät‐Hämeen–Kymenlaakson vaellusreitiltä (kuva alla) on lyhyt polkuyhteys Selkojärven–Harramaanjärven
rannoille. Asukas ja vaeltaja voi toistaiseksi vapaasti poiketa virkistystauolle esimerkiksi Selkojärven rannoille juomaan lähdevettä,
uimaan ja evästämään, onkimaan ja nauttimaan luonnonrauhasta. Tämä on rahassa mittamaton mahdollisuus kauniissa
järvimaisemassa, mitä vielä juhlistavat Löllänvuoren luonnonsuojelualue ja Harramaanjärven puolella Kärmesniemenkallion
luonnonsuojelualue. Molemmat on saatu aikaan kansalaisvoimin. 6RA‐tonteille Selkojärven kaakkoisosaan ja Harramaanjärvelle
jouduttaisiin rakentamaan ajotieyhteys Selkolantieltä osaksi vaellusreitin päälle. Tontit 6RA on poistettava, virkistysyhteys säilytettävä.
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Ylimaakunnallisen vaellusreitin ympäristöä on totaalisesti käytetty soranottoon etenkin juuri Selkojärven eteläpuolella Lahden
Uudessakylässä, missä Arolan sorakuoppa on ammottava haava maisemassa järville ja järviltä päin katsottuna. Kunnanraja välissä
haittaa järkevää kokonaissuunnittelua. On ehdottoman tärkeää, että kaavan valmisteluun kytketään Lahden kaupungin lisäksi myös
Hämeen ELY‐viranomainen ja Päijät‐Hämeen liitto, jotta muodostuu kokonaisnäkemys maankäytön ongelmista – niin kauan kuin Iitti on
eri maakunnassa vielä vuoden 2018.
Viimeisin uhka on ilmiselvä mahdollisuus, että Lahden Kujalasta poistettava Pipon moottorirata siirretään vaellusreitin varteen Arolan
vanhaan, myynnissä olevaan sorakuoppaan (Rudus), Selkojärven tuntumaan ja ainakin meluvyöhykkeelle. Viimeisteään sitten aluetta voi
verrata Iitin Tillolan entisen sorakuopan KymiRing‐moottorirataan. Arolan sorakuopan laajennuksessa vaellusreitin ja Selkojärven–
Harramaanjärven vieressä on voimassa mittava maa‐ainesten ottolupa.
Jääkirkkovuori
Harramaanjärven neljää RA‐paikkaa suoraan vastapäätä sijaitsee Jääkirkkovuori, ainutlaatuinen
luonnonnähtävyys. Joka talvi vuorenpäällystän vanhasta metsästä valuu maanpinnassa vettä korkeaan,
pystysuoraan jyrkänteeseen, mihin vähitellen muodostuu paksu, leveä jäätikkö aivan Harramaanjärven
rantaan. Jyrkänne on vähitellen tullut niin kuuluisaksi, että siellä käy katselemassa ja kiipeilemässä
ulkoilijoita laajalti. Jääkirkkovuoren jyrkänne esitellään nykyisin ulkoiluoppaissa ja tietysti verkossa, joten
sen voi sanoa olevan jo valtakunnallisesti kuuluisa. Linkki kuvaan:
http://www.iitinlatu.com/taxonomy/term/308
Mökkirykelmä Jääkirkkovuorta vastapäätä ei ollenkaan sovi arvokkaan luontokohteen lähiympäristöön,
minkä vuoksi rakennuspaikat on poistettava. Iitin Latu ry on kutsuttava paikallisena asiantuntijana
osalliseksi arvioimaan kaavaluonnosta.
Polkurasite
Selkojärven itärannassa kulkee ikiaikainen vankka polku koko matkalla ylimaakunnalliselta vaellusreitiltä lähteen kautta
Täkkästenpohjaan ja edelleen Myllyojan vartta suupuolelle Harramaanjärvelle asti. Polkua käyttävät asukkaat ja muut ulkoilijat
ahkerasti. Siksi polku on säilynyt erinomaisessa kunnossa koko pituudeltaan. Jos polku katkaistaan Selkojärven eteläpäässä kahden
tontin kohdalta, tonttien läpi pitää perustaa polkurasite, mikäli RA‐merkintää ei poisteta. Polkurasite tarkoittaa, että polkua voidaan
rakennuspaikalla käyttää nykyiseen tapaan rakennuspaikan ohittamiseksi. Polkurasitteesta ei koidu tontinomistajalle mitään haittaa,
koska polku kulkee aivan rantaviivan tuntumassa, mihin kaavamääräyksen mukaan ei kuitenkaan saisi rakentaa.
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Selkojärven itärannan
ikiaikainen polku tarjoaa
retkielämyksiä
viehättävien näkymien
äärellä ja yllättäviä
luontohavaintoja:
mehiläishaukka on käynyt
maamehiläisten pesällä.
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Polkurasite. Ikiaikainen rantapolku vie Selkojärven itärannassa 2RA‐tonttien läpi. pohjoissuuntaan aina Myllyojalle ja Harramaanjärvelle
asti. Polun varressa on venepaikkoja jokamiehenoikeuden nojalla, leiripaikkoja, uimarantoja, kalastuspaikkoja, marja‐ ja sienimaita ja
kaikkea muuta virkistyskäyttöön liittyvää sekä runsaasti monimuotoista luontoa. Jos rantaan rakennettaisiin, sauna vähimmäisetäisyys
rannasta on 15m, joten polkurasite ei vaikuttaisi kummassakaan RA‐paikassa. Vanha järeä puusto rannassa pitäisi säilyttää. Taustalla
vasemmalla Selkojärvestä kohoaa Löllänvuoren luonnonsuojelualue.
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Kuva vasemmalla:
Selkojärven lounaiskulman etelänpuoleisin uimaranta. Paljon käytetty polku tuo
kuultavan kirkasvetiseen hiekkarantaan suoraan Selkolantieltä ja myös viime
sotien jälkeinen ajoura Arolan varikkoalueelta. Hiekkaranta on kunnanpuolen
paras, puhdas ja avoin. Tätä uimarantaa Iitin kunta ei myynyt Nastolan kunnalle.
Vastarannalla näkyy 2RA‐tonttialue. Tästä uimarannasta vasemmalle kädelle
koko Selkolanpuolen pituudelta entisen metsäkoulun tontinrajaan asti on useita
uima‐ ja venerantapaikkoja vierekkäin. Kaavaluonnoksessa tämä paras
uimaranta ja viereiset uima‐ ja venepaikat on poistettu ja muutettu MY‐alueeksi
ja varsinainen uimaranta‐ ja venepaikka‐alue LV+VV siirretty 2RA‐tonttien
viereen pohjoisemmaksi. Koko alue pitää yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi
LV+VV ‐merkinnöin, mikä vastaa todellista käyttötilannetta (ks. jäljempänä).
Kuva alla:
Selkojärven kaakkoisrannassa 2RA‐kaavamerkinnän alueella on useita ikiaikaisia
vevevalkamia, tässä yksi. Veneen takana kulkee rantapolku ja edessä kolmen
ilveksen jäljet – rannoilla on monta käyttäjää.

Yleiset uima‐ ja venerannat Selkojärvellä
Pitkin Selkojärven rantoja kaavaluonnoksen alueella sijaitsee Iitin kunna maalla lukuisia ikiaikaisia uimaranta‐ ja venevalkamapaikkoja
(+kuvat). Niitä ovat käyttäneet paikallisten jokamiesten lisäksi myös uusikyläläiset ja kuivantolaiset (esimerkiksi hukkumistapaus)
etenkin aikaan, jolloin Uudenkylän (ja Kuivannon) lähin Sylvöjärvi oli virkistyskelvoton Nastolan kunnan hoitolaitoksen jätevesiallas.
Koko Selkojärven Selkolanpuoli on ollut aina asukaskäytössä koko pituudelta uima‐, ja vene‐ ja matonpesupaikkana. Nastolan kunta
yritti aikoinaan ostaa uimarannan uusikyläläisten käyttöön, mutta Iitti ei myynyt.
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Kaavaluonnoksessa (5.22) kaavakonsultti sekoilee VV‐ ja LV‐merkinnöissä Selkojärven Selkolanpuolen rannassa) ja muuttelee niiden
paikkaa tuntematta paikallisoloja, mitkä on kuvattu edellisessä kappaleessa. Kaavaluonnoksen mukaan "Selkojärven etelärannalle on
osoitettu yleinen uimaranta (VV) perinteisesti uimarantana käytettyyn paikkaan. Uimarantavaraus on myös voimassa olevassa
[Kymijoen ‐ Mankalan vesistöalueen rantayleis]kaavassa [2001], mutta se on osoitettu virheelliseen paikkaan noin 100 m sivuun
perinteisestä paikasta. Tällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan kaavan M‐alueelle ja aiempi uimarantavaraus
muutetaan MY‐alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan kaavan sl‐suojelumerkintä (11sl; Selkojärven lähdekorpi). Yleisen
uimarannan viereen on osoitettu yleinen venevalkama (LV) perinteisesti käytettyyn paikkaan. Venevalkamavaraus on myös voimassa
olevassa kaavassa, mutta se on uimarannan tapaan osoitettu virheelliseen paikkaan. Tällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa
olevan kaavan M‐alueelle ja aiempi venevalkamavaraus muutetaan MY‐alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan kaavan sl‐
suojelumerkintä (11sl; Selkojärven lähdekorpi)".
Selvennyskartat Selkojärven Selkolanpuolen uimaranta‐ (VV) ja venevalkama (LV) ‐alueista.

2001. Voimassa oleva kaava. LV ja VV perinteisessä paikassa
selostuksen mukaisesti. Koko ranta‐alue on uimaranta‐ ja
vevevalkamakäytössä punaisten palkkien välissä. Oikean
punaisen palkin oikealta puolelta alkaa kaavamerkintä 11‐12sl
(Selkojärven lähdekorpi ja lähde), joten MY‐kaavamerkintä on
tarpeetoa – ei rannassa metsätaloutta harjoiteta koskaan.

2016. Kaavaluonnos. LV ja VV perinteisessä paikassa
selostuksen mukaisesti. Koko ranta‐alue (sininen suorakaide
LV+VV) on uimaranta‐ ja vevevalkamakäytössä punaisten
palkkien välissä. Oikean punaisen palkin oikealta puolelta alkaa
kaavamerkintä 11‐12sl (Selkojärven lähdekorpi ja lähde), joten
MY‐kaavamerkintä on poistettava tarpeettomana.

Molemmat kaavat on laadittu asiantuntemattomasti paikallisia oloja tuntematta. Kaavaluonnos on korjattava vastaamaan
ikiaikaisesti vallinnutta rannan käyttötilannetta ja esitettävä selkeästi riittävän suuressa mittakaavassa. Vrt. seuraava sivu!
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(1)

(2)

(3)

(4, alla)

Selkolan yleisen rannan käyttöä kaavaluonnoksen alueella alkuvuonna 2017. Kuvassa (1) on VV‐kaavamerkinnän (venevalkama)
kohdalla hiekkarantainen uimapaikka penkkeineen, eli VV‐kaavamerkintä on väärässä paikassa. Polut tuovat rantaan taustalta
Selkolantien taloilta. (2) Penkiltä pohjoissuuntaan on 2RA‐kaavamerkinnän ruovikkoinen tonttialue, minkä taustalla näkyy
metsäkoulunrannan venevaja. (3) 2RA‐kaavamerkinnän ruocikkoisen tonttialueen puolivälissä on venevalkama. (4) Metsäkoulunrannan
rajaa vasten 2RA‐kaavamerkinnän ruovikkoalueen pohjoispäässä on kalatustukokohta veneineen ja tarvikkeineen. Vrt. edellinen sivu!
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RÄJÄHDYSUHKA SELKOJÄRVELLÄ
Uudenkylän Asevarikko 2:n ensi vaihe valmistui Terrikallioon 1941. Sitä ennen rakennettiin Uudenkylän Arolaan
väliaikainen ase‐ ja ammusvarikko tulirintaman kiireelliseen tarpeeseen. Rakenteet sijoitettiin ilmasuojaan
Ensimmäisen Salpausselän pohjoisrinteeseen Selkolantien itäpuolelle nykyisen vaellusreitin varteen. Paikassa
näkyy yhä useita kaivantoja korkeassa harjunrintuuksessa. Tarvikkeiden purkaus‐ ja kuormauspaikka oli
Uudenkylän asema.
Sotatoimien päätyttyä, ilmeisesti välirauhan jälkeen talvella 1944‐1945, Arolan varikko purettiin ja sotilaiden
käskystä paikalliset isännät ajoivat jäljelle jääneet tarvikkeet hevosilla Uudenkylän asemalle.
Ylimääräiset räjähteet hävitettiin. Räjähdekuormat ajettiin hevosilla Arolan varikolta Selkojärvelle. Kuljetusta
varten Selkolantieltä tehtiin vielä nykyisinkin paikoin näkyvä ajoura alarinteeseen kohti Selkojärven
lounaisnurkkaa. Räjähteet purettiin kuormakasoihin odottamaan jään sulamista ja vajoamista järven pohjaan.
Räjähteiden upotusalue pystytään määrittelemään varsin tarkasti sekä aikalaisnäkijöiden että myöhempien
osallisten tietojen perusteella. Upotusalue sijaitsee suunnilleen keskellä Selkojärven eteläosaa linjalla
Selkolanpuolen vene‐ ja uimarannnasta kohti itärannan polunvarren pikkuniemekkeitä venepaikkoineen kartan
karkeasti osoittamalla alueella.
Lisätietoja asiasta kertyi (noin) 1971. Kesällä räjähteiden upotusaluetta tutki puolustusvoimien sukeltaja apunaan
pari varusmiestä veneessä. Samoina päivinä Selkojärven uimarannassa sattui monen yhä muistama
hukkumistapaus. Uhrin löytämiseksi sukeltaja‐apu oli sattumalta jo paikalla. Lähistön asukkaat seurasivat
tapahtumia paikalla ja kuulivat havainnoista. Tuolloin ei nostettu mitään räjähteitä ainakaan suuremmasti, vain
yhden sukeltajan voimin.
Siellä Selkojärven pohjassa kaavaluonnoksen alueella räjähteet ovat yhä. Tämä esitys perustuu luotettavimpaan
saatavissa olevaan sotilas‐ ja poliisiviranomaisten kertomaan ja asukkaiden omakohtaisesti kokemaan tietoon.
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Iitin kunta ottaa Selkojärven kaavaluonnoksessa hirvittävän, ennalta arvaamattoman vastuun siitä, että tonttien
ostajat joutuvat kohtaamaan mahdollisen räjähdysonnettomuuden uhkan missä tahansa mökkielämän tilanteessa:
kalastuspuuhissa, urheilusukelluksella, ankkuripaikkana ... mitä vielä?
Alueen markkinoinnissa, jos niin pitkälle edetään, räjähdysuhka on joka tapauksessa kerrottava julkisuuteen.

Kartta Selkojärvi.
Arolan asevarikon sijainti, ajoreitti
varikolta Selkojärvelle, räjähteiden
upotusalue Selkojärven eteläosassa ja
tonttien sijainti kaavaluonnoksessa.
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TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Maakuntakaavan suunnittelumääräykset ja kaavoituksen luontoselvitykset sisältävät koko kaavaluonnosalueella tärkeitä luonnon‐ ja
virkistysarvoja, joiden perusteella Selkojärven–Harramaanjärven alue pitää säilyttää rakentamattomana.
Iitin kiire kaavan laadinnassa aiheutuu kunnan kroonisesti heikosta ja yhä heikkenevästä taloudellisesta tilanteesta. Tämän vuoksi kunta
on etenkin viime vuosien ajan hakannut metsäomaisuuttaan etupäässä kaavaluonnoksen alueella Metsä‐Kananojan tilalla ja hakkaa yhä
2017 Selkojärven ja Harramaanjärven välissä ja edempänä ylimaakunnallisella vaellusreitillä Hiisiöistenlammin
maastossa (taulukko kunnan esityslistoista). Kysymys ei ole välttämättä hyvän metsänhoidon vaatimuksista,
vaan kunta hakkaa paniikissa lyhyen ajan maksimaalista tuottoa. Kunnan toimeksiantoa toteuttava
metsänhoitoyhdistys tekee hyvän tilin runsailla toimitusmaksuilla. Niiden piiriin näyttää maastossa tarkastellen
kuuluvan myös ei‐välttämättömiä töitä, joiden tarvetta maksaja eli valtuutetut eivät osaa arvioida. Sen he
kuitenkin ovat nähneet, että kunnan puukauppatulosta keskimäärin kolmanneksen haukkaa MHY
toimitusmaksuihin ja vain kaksi kolmannesta jää nettotuloksi, joten hakkuut ovat kallista rahanhankintaa
keskimäärin noin kerran sukupolvessa. Avohakkuulla uudistaminen on kalleinta korkeiden
uudistuskustannusten eli toimitusmaksujen vuoksi, joten MHY suosii aina avohakkuuta.
Kansalaisvoimin aikaansaatujen luonnonsuojelualueiden vastapainoksi Säyhteeltä riittää murheellisia maankäytön esimerkkejä tältä
vuosikymmeneltä. Metsä‐Kananojan tilalla, mihin Selkojärven–Harramaanjärven rannatkin kuuluvat, Iitin kunnan
metsänhakkuuoikeudet on käytetty Säyhteenltä Kymijoelle asti lyhyessä ajassa vuosikymmeniksi eteenpäin. Aluetta on hakattu raskaasti
ja hakataan ja teitä rakennetaan yhä niin, että alueen erämaaluonne on käytännössä kadonnut. Veljestenharjun käyttötarkoituksen
totaalinen muutos retkeilyalueesta raskaasti rakennettavaksi kaupalliseksi lomakeskukseksi kavensi asukkaiden perinteisiä oikeuksia
näkyvällä tavalla. Laaja avohakkuu tuhosi hetkessä Veljestenharjun sydänosan vanhat hongikot ja kuusikot, entiselle upealle harjulle
enää ole asiaa tavallisella metsänkulkijalla.
Maankäytön paradoksi on, että Veljestenharju samoin kuin koko siihen liittyvä Selkojärven–Harramaanjärven–Kymijoen silloinen
erämaa pelastui 1960‐luvulla joutumasta varuskunta‐alueeksi, mikä sijoitettiin Valkealan Vekaranjärvelle. Nyt Iitin kunta kuitenkin
tuhoaa pala palalta kaiken, mikä silloin säilyi. Muutaman pienen vanhan metsän laikun lisäksi Metsä‐Kananojan tilalla jäljellä on enää
kalliiksi tulevia kymmenien hehtaarien metsänuudistuksia ja taimikonhoitoja sekä pitkälle tulevaisuuteen vain vähätuottoisia halvan
kuitupuun harvennushakkuita – sekä vielä viimeiseksi rantatonttien myynti. Se ei pelasta Iitin kuntaa, mutta tuottaa lopullisen vahingon.
Paine myydä rantatontit on kova, mutta ne eivät pelasta kunnan taloutta. – Vertailun vuoksi mainittakoon, että Löllänvuoren myynnillä
luonnonsuojelualueeksi 2014 oli kunnalle suuri merkitys. Myynti tuotti yli 200 000€ eli enemmän kuin suunniteltu metsänhakkuu, eikä
kunta sitä paitsi saanut Löllänvuoresta yhtään hakkuutarjousta.
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Selkojärven kaakkoisrannan kaksi tontti olisivat ilmeisen kalliita, etenkin suuri etelänpuoleinen luksuspaikka. Selkolanpuolen tontit ovat
huonoja huvilarantoja: varjon puoli jo aamupäivästä alkaen, kivinen ruovikkoranta, kapean havupuukulissin takana kivikkoinen
kallionalusrinne, missä avohakkuun jälkeen kasvaa tiheä lehtiviita. Tontit ovat epäkiinnostavia sijainniltaan – vaikea tienrakennus – ja
olosuhteiltaan, koska eteläpuolella vieressä on yleinen ranta. Harramaanjärven tontit ovat samalla tavoin aamupäivästä alkaen varjossa
ja taustana on havupuukulissi kuten Selkolanpuolen rannassa. Kahta lukuun ottamatta tontit siis ovat taloudellisesti vähäarvoisia.
POLIITTINEN JA MORAALINEN KYSYMYS
Päättäjien ja viranomaisten olisi hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään, pitääkö Iitin kunnan ylipäänsä enää osoittaa
rantarakennuspaikkoja mailleen Säyhteelle, vaikka mitoitus niitä kuinka sallisi vielä muutaman. Tämä on poliittinen ja moraalinen
kysymys, kun tavoitellaan lyhytaikaisesti pelkästään tulojen hankkimista epävarmoin ja joka tapauksessa vahingollisin tuloksin.
Kansalaistyö tuotti 2014 Iitin kunnalle suotuisan ratkaisun perustaa upea Selkojärven Löllänvuoren luonnonsuojelualue, mitä
kaavakonsultti nyt tarkoitushakuisesti kaavaluonnoksessa pimittää. Harramaanjärven länsirannalla sijaitsee samanlaisena
kansalaistyönä aiemmin aikaansaatu, luonnontieteellisesti arvokas Kärmesniemenkallion Natura‐luonnonsuojelualue, molemmat
rantoineen, ja ne ekologisesti yhdistävä Myllyoja. Näitä suojelualueita ei taisteltu kansalaistyönä sen vuoksi, että ne joskus nostaisivat
vastarannan mahdollisten huvilatonttien rahallista arvoa Iitin kunnalle, vaan luonnon‐ ja virkistysarvojen säilyttämiseksi.
Vapaat rannat taajaan asutussa Etelä‐Suomessa ovat kansallinen aarre, kun ne vielä omistaa julkisyhteisö, kunta. Tällaisten rantojen
säilyminen vapaasti kansalaisten käytössä tulee kunnallisessa kriisissäkin asettaa kaiken lyhytaikaisen eduntavoittelun edelle.
Selkojärven–Harramaanjärven alueelle kannattaa ja pitää kaikin keinoin etsiä ratkaisu, mikä edelleen säilyttää rantojen luonnon‐ ja
virkistysarvot meille ja tuleville sukupolville.
Luonnonarvojen loppuunmyynti lyhytaikaisin tavoittein on väärää, kestämätöntä kehitystä. Iitin kunnan ei ole pakko totetuttaa
kaavaluonnosta nyt, vaan jättää ratkaisu – rantatonttien mahdollinen myynti tai luonnon säilyttäminen – tulevien polvien päätettäväksi.
Heillä voi olla erilainen arvomaailma, mikä ei kiitä vaan kiroaa ratkaisut, joita he eivät enää voi korjata.
Joka tapauksessa kaavoituksen pohjaksi tulee ensin tehdä alueesta ajantasaiset selvitykset ja arvioida sen jälkeen alueen soveltuvuus
rantarakentamiseen huomioon ottaen Säyhteen–Uudenkylän laaja kokonaisuus ja siinä jo tapahtuneet luonnonarvoja heikentävät
muutokset. Arvioinnissa tulee myös käyttää paikallista asiantuntemusta ja näkemystä, mikä on ennenkin johtanut parhaisiin
ratkaisuihin (Löllänvuorella ja Kärmesniemenkalliolla). Tulee myös ennakoida Iitin siirtyminen 2019 Päijät‐Hämeeseen ja sen vaikutus
pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavana asiana. Tämän vuoksi Lahden kaupunki Päijät‐Hämeen liitto ovat kaavahankkeen tärkeitä osallisia.
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KÄYTÄNNÖLLINEN KAAVARATKAISU – VAIHTOEHTOJA
Iitin kunta yrittää nyt suoraviivaisesti, kiireesti ja kovin keinoin saattaa ikuisuuskaavan vihdoin valmiiksi. Hinta olisi kova: Selkojärven–
Harramaanjärven kauan vaalitun erämaa‐alueen uhraaminen samanlaiselle lomarakentamiselle, mitä esimerkiksi Säyhteen kylänpuoli
on ennestään täynnä. Nyt lopulta uhkaa toteutua se kauhukuva, mitä aikoinaan tarkoitti aie rakentaa Säyhteen ympäristöön sittemmin
Vekaranjärvelle sijoitettu varuskunta. Kuitenkin asukkaat ja muut valveutuneet tahot ovat yhä jyrkästi tällaista ratkaisua vastaan
(esimerkiksi Iitinseutu 2016‐11‐24) ja haluavat säilyttää nykyisen erämaisen ympäristön ennallaan samoin kuin Kymenlaakson liittokin.
Ratkaisu A
Iitin kunta luopuu kaavaluonnoksen tavoitteesta mitoittaa Selkojärvelle neljä ja Harramaanjärvelle neljä loma‐asuntoa ja toteaa
kaavahankkeen päättyneen.
Ratkaisu B
Maakuntien liitot lähtevät KHOn vaatimuksen mukaisesti ohjaamaan Arrajärven vesistöalueen suunnittelua ympäristö‐, virkistys‐ ja
luonnonsuojelutavoitteista lähtien. Kun maakunnat tulevaisuudessa muutenkin ohjaavat kehitystä, "Case Arrajärvi" olisi oiva käytännön
esimerkki siitä, mihin maakunnat yhteisesti pystyvät – vai pystyvätkö? Käytännössä Lahti ja Iitti laatisivat Arrajärven vesistöalueen
rantaosayleiskaavan. Oikeudellisen perustan hakeminen tätä kautta kaavaluonnoksen tavoitteille maksaisi paljon ja veisi aikaa.
Lopputulosta voi olla vaikea ennustaa. Ristiriitatilanteen ratkaisemiseen Iitillä olisi suuri intressi, Lahdella tuskin minkäänlaista
toistaiseksi; tosin Lahden itäosan (Nastola) osayleiskaavoitus käynnistyy 2017 ja työn voisi kytkeä siihen. Säyhteen naapurikylän
Uudenkylän osayleiskaavatyö on yhä kesken.
Ratkaisu C
Kun laaja yhteinen tavoite on säilyttää Selkojärven–Harramaanjärven kauan vaalittu erämaa‐alue rantarakentamiselta, mahdollisen
ratkaisun tarjoaisi Veljestenharjun rantakaavan avaaminen. Ratkaisu C on sukua B‐vaihtoehdolle sikäli, että se edellyttää Veljestenharjua
laajempaa tarkastelua ja mahdollisesti koko Arrajärven rantaosayleiskaavan laatimista yhdessä Lahden kanssa maakuntien liittojen
ohjauksessa. Iitin kunta ja kaavakonsultti ovat kuitenkin tuhranneet jo puoli sukupolvea aikaa ilmeisen taitamattomaan työhön, mihin
näin olisi mahdollista saada ammatillisesti pätevämpi ote.
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Valtakunnallisen harjututkimuksen (Kymenlaakson harjuluonto, 1985) mukaan Veljestenharju (ja Puustellinsaari) on "vesimaisemaan
liittyvä, geologisesti, maisemallisesti ja kasvitieteellisesti merkittävä harjualue. ... Arvoluokka III. Alue edustaa kaunista maisemakuvaa,
merkittäviä kauneusarvoja sekä erikoisia luonnonesiintymiä." Lisäksi Veljestenharju sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla
pohjavesialueella, mitä koskevat tiukat pohjaveden suojelua koskevat määräykset.
Harjualuetta ehdotettiin valtakunnallisessa harjututkimuksessa maisemansuojelualueeksi tiukoin määräyksin (toimenpideluokka 2).
Harjualueen suojelun toteuttamiseksi ehdotettiin soranottokieltoa, puusto tulisi käsitellä harvennushakkuin. Rakentaminen
yksityiskäyttöön olisi kielletty, yleiseen virkistyskäyttöön se olisi sallittu vain rannan eteläpäässä. Liikkuminen olisi rajoitettava
nykyisille poluille herkästi kuluvan kasvillisuuden vuoksi.
Kaavan teettäjän, tässä Iitin kunnan, maksaman luontoselvityksen tarkoitusperä on aina selvä: saada vapaat kädet kaavan
tarkoitusperien toteuttamiseksi mahdollisista luonnonarvoista huolimatta. Niin Veljestenharjullakin, missä luontoselvittäjä toteaa, että
"... alueet olisi hyvä jättää maankäytön suunnittelussa nykytilaansa. Estettä metsätalouden harjoittamiselle ei kuitenkaan ole."
Niinpä valtakunnallisesta arvoluokituksesta huolimatta Iitin kunta on kohdellut Veljestenharjua erityisen kaltoin. Tämä on tapahtunut
aluesuunnittelusta alkaen maakunnan liiton ja alueen ympäristöviranomaisen myötävaikutuksella kenenkään ylemmän
vastuuviranomaisen nousematta vastustamaan kunnan aikeita. Tällainen on valitettavasti yleistä etenkin sen jälkeen, kun Suomen
Natura‐prosessissa luonnonsuojeluviranomaiset – vaikka heidän todistettiin toimineen oikein – peloteltiin niin, että vaikutus näkyy yhä.
Veljestenharju onkin käytännöllisesti katsoen jo menetetty luonnonarvokohteena. Kaivaa harjujensuoelualueella ei saa, mutta muuten
Veljestenharjun alkuperäisestä luonnosta on vähän jäljellä. Iitin kunta on hakannut vuosikymmeniä luonnontilaisena kehittyneen upean
puuston metsänhoitoyhdistyksen teho‐oppien mukaisesti, minkä ilmakuva todistaa:
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Rakennuspaikkojen (max. 4‐6) siirto (nuoli) Tiirinmaalta Veljestenharjulle.

Veljestenharjun avohakkuualueet, vasemmalla Arrajärvi.

Tulos näkyy Kaunistontieltä tulevan silmään ensivaikutelmana Veljestenharjusta, mikä on siis kaavakonsultin mukaan "suunniteltu
maakuntakaavan tarkoittamalla tavalla Kymijoen‐Arrajärven luonnonolosuhteisiin tukeutuvaan elämysmatkailuun sekä siihen liittyvään
matkailu‐/kokous‐ yms. käyttöön. ... Alue varataan matkailun, kurssikeskusten, loma‐asumisen ja virkistykseen tarpeisiin. ...Valtaosa
Veljestenharjun alueesta on osoitettu retkeilykäyttöön (VR). Alueelle on osoitettu sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitistö."
Alkuperäisen Veljestenharjun luonto, sellaisena kuin sen valokuvasin ja kirjallisesti dokumentoin ennen hakkuita kesällä 2014, olisi
sopinut kaikkiin em. tarkoituksiin upealla tavalla. Nyt markkinamiehillä riittää tekemistä selittää, että vaikeakulkuiseen kannokkoon,
taimikkoon ja raivikkoon on kiva tulla elämysretkelle. Mitään merkkejä matkailupalvelujen toteutumisesta Veljestenharjulla ei
toistaiseksi näy, ei kuulu, eikä ihme.
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Siksi Tiirinmaan kahdeksan (kaavakonsultin mitoitusvirheen vuoksi lopulta vain ehkä 4‐6) huvilatonttia sopii siirrettäväksi
Veljestenharjun matalaan länsipuolen päivä‐ ja ilta‐aurinkoiseen hiekkarantaan, missä ne eivät enää pahenna jo pahennettua. Paikka
vastaa Tiirinmaan länsirannan sijaintia, mutta kupuraisen kivikkorannan tilalla olisi hiekkaranta. Näistä tonteista Iitin kunta tekisi hyvän
tilin, paljon runsaamman kuin Selko‐ ja Harramaanjärven kehnoista varjosijainnin tonteista. Nämä rakennuspaikat olisivat vielä
tavoitellulla tavalla yhdessä ryhmässä ja vähintään yhtä lähellä palveluja, valmiin tieyhteyden päässä ainakin. Toteutus vaatii vain
kohtuullisesti kaavavääntöä, kun sen sijaan Selko‐ ja Harramaanjärvellä odotettavissa on ankara, pitkäkestoinen oikeustaistelu. Sen
tuloksena Iitin kunnan käteen voi lopulta jäädä vain Musta Pekka.
Ratkaisu D
Iitin kunta luopuu kaavaluonnoksen taloudellisista tavoitteista, koska tontinmyynti ei auta Iitin menestystä.
Suomi100‐juhlavuoden merkeissä Iitti voisi asettaa etusijalle luonnonarvojen turvaamisen ja kuntalaisten
sosiaalisen hyvinvoinnin. Tonttien kaavoitushyödyn asemesta kunta voisi esittää korvausmenettelyä: Suomen
valtio lunastaisi Selkojärven–Haaramaanjärven(–Kymijokivarren Mankalankoskien) kunnanmaat (karkea kartta
vasemmalla) monikäyttöiseksi valtion retkeily‐, virkistys‐ ja osin luonnonsuojelualueeksi.
Ratkaisu olisi ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ja jopa uraauurtava ja saisi Suomen juhlavuonna
paljon myönteistä huomiota edistyksellisyydessään. Näin Iitti voi kerätä kielteisesti vaikuttavan formularadan
vastapainoksi myönteistä julkisuutta ja luoda kestäviä yhteiskunnallsia palveluja. Tämän luonnonaarteen
merkitystä eteläisen ruuhka‐Suomen oloissa Iitissä ei vielä ole tajuttu, vaikka mahdollisuus on tarjolla
ainutlaatuisella tavalla. Etelä‐Suomen vielä viime sotien jälkeen kuuluisimmasta matkailunähtävyydestä
Mankalankoskista on Iitissä sentään jäljellä vielä Kymijoen kanjoni ja paljon muistoja.
Tässä Asiantuntijayritys Tieokas voi korvata kaavakonsultin ja toimia valtakunnallisen erityisasiantuntijan pätevyydellä valmistelijana
Iitin kunnalle ratkaisulle kuten Kärmesniemenkallion ja Löllänvuoren luonnonsuojelualueiden muodostamisessa, samoin lisäksi lähes
400 hehtaarin luonnonsuojeluaalueiden osalta, joista merkittävimmät sijaitsevat Iitin–Heinolan Konnivedellä (Haukkavuorten NATURA‐
luonnonsuojelualue). Vastaavaa luonnonsuojelureferenssiä harva yksityishenkilö voi esittää.
Iitin siirtyminen 2019 Päijät‐Hämeen maakuntaan kiihdyttää kehitystä, missä Salpausselkävyöhykkeelle muodostuu Pietarinradan–
Oikoradan kehityskäytävään tukeutuva elinvoimainen ja kehityskelpoinen suurkunta. Tulevaisuuden näkymä on selvä, mutta sen
toteutuminen vaatii aikaa ja kykyä irtautua itsenäisyyden kahleista. Nastola teki jo ratkaisun ja näyttää tietä, missä Iitti palaa entiseen
kotiinsa pääkaupunkiyhteyteen. Iitin päättäjillähän on nykyiseen hallitukseen erinomaiset suhteet, joita näin voisi käyttää tulevaisuuden
hyväksi ikään kuin maakunnan siirron 2019 huomenlahjana.
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TIIVISTELMÄ: KAAVALUONNOS 2017 – VAATIMUSTEN YHTEENVETO
LÄHTÖKOHTIA
Säyhteen järvien rantakaavaluonnos on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestämätön, oikeudellisesti väärin ymmärretty,
puutteellisesti/virheellisesti perusteltu ja mahdollisesti toteutuessaan rikkoo pahasti Selkojärven–Harramaanjärven erämaisen
rantametsäalueen sekä vahingoittaa lopullisesti korvaamattomalla tavalla Säyhteen asukkaiden elinympäristöä ja arvokasta lähiluontoa.
RAKENNUSPAIKKOJEN SIIRTÄMINEN ARRAJÄRVELLE
Iitin kunta tulkitsee väärin oikeuden päätöstä ja vastustaa nyt omaa periaattettaan, mikä on ollut voimassa koko kaavaprosessin eli
puolentoista vuosikymmenen ajan.
Maakuntakaavan mukaisesti Arrajärven Veljestenharjun ja Tiirinmaan rantarakennusoikeus perustuu siihen, että Selkojärven–
Harramaanjärven laajat rakentamattomat alueet säilyvät edelleen rakentamattomina.
Kaavaluonnoksessa Iitin kunta haluaa romuttaa tämän yhteisen tahdon ja maakuntakaavan suunnittelumääräyksen.
OIKEUDELLINEN PERUSTELU
Oikeuden (KHO) mukaan Tiirinmaan ja Veljestenharjun rakennusoikeus kertyy Selkojärven–Harramaanjärven erämaatyyppiseltä
alueelta, mihin liittyy luonnonarvoja ja mikä on tärkeä yleiselle virkistykselle. Rakennusoikeuden siirtojen perusteella Selkojärven–
Harramaanjärven alueelle on voitu osoittaa laaja yhtenäinen rakentamaton alue, minkä rakennusoikeus on siirretty
yhdyskuntarakenteen kannalta edulliselle Tiirinmaalle–Veljestenharjulle olemassa olevan asutuksen ja tieverkon tuntumaan lähelle
Säyhteen kyläkeskusta.
Rakennusoikeuden siirto toteuttaa maankäyttö‐ ja rakennuslaissa säädettyjä kaavan sisältövaatimuksia sekä myös valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita. Laista ei löydy tukea sille hallinto‐oikeuden käsitykselle, että rakennusoikeus olisi toteutettava
lähtökohtaisesti siellä missä se syntyy.
Iitin kunnan toimeenpanema kaavamuutosprosessi ei ole oikeuden päätöksen ajatussisällön mukainen pyrkiessään palauttamaan
rakennuspaikat Selkojärven–Harramaanjärven alueelle, mistä ne vahvoin perusteluin on siirretty Arrajärvelle.
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Oikeuden päätös oikein ymmärrettynä sisältää perustelut säilyttää tähänastinen ratkaisu siirtää rakennuspaikat pois Selkojärven–
Harramaanjärven alueelta ja siellä nykyisen kaltainen erämaatyyppinen virkistys‐ ja luonnonarvoalue.
Iitin kunta ei kuitenkaan ole riittävällä tavalla arvioinut vaikutuksia Arrajärven luonnonoloihin ja sietokykyyn vesistössä
kokonaisuutena, myös Lahden (Nastolan) puoli huomioon ottaen.
OIKEUDELLINEN KULMAKIVI
Oikeuden päätös sisältää perustelut
1) siirtää rakennuspaikat pois Selkojärven–Harramaanjärven alueelta ja säilyttää siellä nykyisen kaltainen erämaatyyppinen virkistys‐ ja
luonnonarvoalue, sekä
2) hyväksyä Tiirinmaalle 2012 esitetyt rakennuspaikat (Ratkaisu C siirto Veljestenharjulle), kunhan vaaditut selvitykset tehdään koko
Arrajärven vesistöalueelta.
MAAKUNTAKAAVA
Kaavaluonnos on ristiriidassa Kymenlaakson maakuntakaavan suunnittelumääräyksen ja sen perustelujen kanssa. Iitin kunta polkee
maakuntakaavan kuin sitä ei olisikaan.
Maakuntakaavassa Selkojärven–Harramaanjärven kaavamerkintä on pääosin MY eli maa‐ ja metsätalousvaltainen alue, missä kulttuuri‐
ja luonnonmaiseman arvoihin ja ympäristönhoitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja asettaa rakentamiseen rajoituksia.
Muun muassa seuraavat poikkeamat maakuntakaavan määräyksistä voidaan osoittaa:
– 8RA‐tontit ovat kaikilta osin MY‐kaavamääräyksen vastaisia.
– Kaavaluonnoksen pohjakarttana Iitin kunta käyttää laajan kokonaisuuden esittämiseen vanhentuneita yleiskarttoja MU‐merkinnöin
nykyisen MY‐merkinnän sijaan, mikä menettely pyrkii vähättelemään Säyhteen järvialueen luonnonarvoja.
– Iitin kunta ei kiinnitä MY‐alueella erityisesti huomiota alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen eikä maiseman, luonnonarvojen ja
kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 §).
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– Iitin kunta ei osoita maakunnallisesti merkittäviä luonnon‐ ja maisemansuojelun arvoalueita, mitkä sijaitsevat ylimaakunnallisesti
tärkeällä MY‐vyöhykkeellä.
– Iitin kunta polkee MY‐alueen suunnittelumääräyksiä toteuttamalla laajan metsänhakkuun Selkojärven–Harramaanjärven
välimaastossa Pöytäsuonmaalla.
– Iitin kunta ei piittaa MY‐alueella siitä, että valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet edellyttävät ekologisten yhteyksien säilymistä
suojelualueiden sekä niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä.
Iitin kunta julkisyhteisönä osoittaa näin toimivansa vastuuttomasti asukkaita ja muita kansalaisia kohtaan, luonnonarvoista
puhumattakaan.
Esitetty rakentaminen pohjavesialueeile haittaisi pohjaveden suojelun toteutumista.
Virheellisyydet kaavaluonnoksessa osoittavat, että kaavakonsultti ei ole perehtynyt paikallisiin oloihin. Koko kaavahanke näyttää
tähänastisista vaiheistaan päätelleen olevan liian vaativa pienen, vähävoimaisen kunnan toteutettavaksi, mikä jälleen kostautuu.
SELVITYKSET
EKOLOGISET VAIKUTUKSET
Rakennusoikeuden mitoitusvirheiden vuoksi Selkojärven–Harramaanjärven alueelta ei kerry kaavaluonnoksen mukaista kahdeksaa
rakennuspaikkaa, vaan enintään ehkä noin 4‐6. Mitoitus pitää korjata.
Kaavakonsultin agentti on lähtökohtaisesti riippuvuussuhteessa toimeksiantajaan Iitin kuntaan, mikä on epäilyttävä lähtökohta.
Luontoselvitys (88 ha) on tehty minimiajassa minimiresurssein yhdessä maastotyöpäivässä, mikä näkyy työn laadussa.
Luontoselvityksestä puuttuu Selkojärven länsiranta, Selkolanrannan alue, eikä sitä voi hyväksyä kaavaluonnoksessa vaadittavaksi
selvitysaineistoksi. Luontoselvitykseen on tehtävä myös muut tässä lausunnossa vaaditut korjaukset ja täydennykset.
Luontoselvityksessä ei mainita Löllänvuoren luonnonsuojelualuetta, Kärmesniemenkallion NATURA‐luonnonsuojelualuetta eikä tärkeää
ekologista yhteyttä Myllyojan purolaaksoa, ei myöskään maakuntakaavan MY‐alueen luonnonarvojen erityistä merkitystä.
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Luontoselvittäjä halusi loppuarviossaan säästää Harramaanjärven kokonaan rakentamiselta ja sijoittaa kaikki 8RA‐tontit Selkojärven
itärantaan. Kovin paljon enempää eivät voi poiketa toisistaan kaavakonsultin (DI) ja luontoselvittäjän (biologi) näkemykset
kaavaluonnoksessa.
SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Kaavakonsultin vakiolausuman mukaan RA‐alueilla ei ole erityisiä sosiaalisia vaikutuksia, sillä kysymyksessä on tavanomainen loma‐
asutus. Kaavakonsultin pätevyys ei riitä arvioimaan kaavaluonnoksen sosiaalisia vaikutuksia. Iitin kunnan pitää laatia luontoselvityksen
tapaan erillinen riippumaton arviointi (SOVA) huomattavista sosiaalisista vaikutuksista kaavaluonnoksen alueella.
Ylimaakunnalliselta Päijät‐Hämeen–Kymenlaakson vaellusreitiltä on lyhyt polkuyhteys Selkojärven–Harramaanjärven rannoille. Tämä
on rahassa mittamaton kansalaisoikeus kauniissa järvimaisemassa, mitä vielä juhlistavat Löllänvuoren luonnonsuojelualue ja
Kärmesniemenkallion luonnonsuojelualue. Tontit 8RA on poistettava ja virkistysyhteys säilytettävä.
Selkojärven itärannassa kulkee ikiaikainen vankka polku koko matkalla ylimaakunnalliselta vaellusreitiltä lähteen kautta
Täkkästenpohjaan ja edelleen Myllyojan vartta suupuolelle Harramaanjärvelle asti. Vapaan kulun varmistamiseksi pitää perustaa
polkurasite, mikäli 2RA‐merkintää ei poisteta.
Harramaanjärven 4RA‐tonttia vastapäätä sijaitsee pyhä paikka Jääkirkkovuori, ainutlaatuinen myyttinen luonnonnähtävyys.
Mökkirykelmä Jääkirkkovuorta vastapäätä ei ollenkaan sovi arvokkaan luontokohteen lähiympäristöön, minkä vuoksi rakennuspaikat on
poistettava. Iitin Latu ry on kutsuttava paikallisena asiantuntijana osalliseksi arvioimaan kaavaluonnosta.
Selkolanrannan kaavaluonnos on laadittu asiantuntemattomasti paikallisia oloja tuntematta vastoin ikiaikaisesti vallinnutta rannan
käyttötilannetta. Koko ranta‐alue on uimaranta‐ ja vevevalkama käytössä Selkojärven lähdekorven ja metsäkoulun rajan välillä.
Kaavaluonnokseen merkityt 8RA‐tontit eivät tukeudu olemassaolevaan asutukseen eivätkä paikallisiin palveluihin, koska niitä ei
Säyhteellä valitettavasti ole. Lähimmät palvelupaikat ovat matkan päässä Kausalan keskusta, Jokuen Matkakeidas ja Uudenkylän
liikekeskus.
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RÄJÄHDYSUHKA SELKOJÄRVELLÄ
Iitin kunta ottaa Selkojärven kaavaluonnoksessa hirvittävän, ennalta arvaamattoman vastuun siitä, että tonttien
ostajat joutuvat kohtaamaan mahdollisen räjähdysonnettomuuden uhkan missä tahansa mökkielämän tilanteessa:
kalastuspuuhissa, urheilusukelluksella, ankkuripaikkana ... mitä vielä? Kaavoituksessa ja alueen markkinoinnissa,
jos niin pitkälle edetään, räjähdysuhka on joka tapauksessa kerrottava julkisuuteen.
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Maakuntakaavan suunnittelumääräykset ja kaavoituksen sekä muut luontoselvitykset sisältävät kaavaluonnosalueelta tärkeitä luonnon‐
ja virkistysarvoja, joiden perusteella Selkojärven–Harramaanjärven alue pitää säilyttää rakentamattomana.
Kansalaisvoimin aikaansaatujen luonnonsuojelualueiden vastapainoksi Säyhteeltä riittää murheellisia maankäytön esimerkkejä tältä
vuosikymmeneltä. Metsä‐Kananojan tilalla, mihin Selkojärven–Harramaanjärven rannatkin kuuluvat, Iitin kunnan
metsänhakkuuoikeudet on käytetty vuosikymmeniksi eteenpäin. Raskaiden hakkuiden ja teiden rakentamisen vuoksi alueen
erämaaluonne on käytännössä kadonnut.
Rantatonttien myynti taloudellisessa ahdingossa ei enää pelasta Iitin kuntaa, mutta tuottaa lopullisen vahingon. – Vertailun vuoksi
Löllänvuoren myynti luonnonsuojelualueeksi 2014 tuotti Iitin kunnalle yli 200 000€ eli enemmän kuin suunniteltu metsänhakkuu, eikä
kunta sitä paitsi saanut Löllänvuoresta yhtään hakkuutarjousta.
Selkojärven kaakkoisrannan kaksi tonttia olisivat ilmeisen kalliita, etenkin suuri etelänpuoleinen luksuspaikka. Selkolanrannan ja
Harramaanjärven tontit ovat monin tavoin huonoja huvilarantoja. Kahta lukuun ottamatta tontit siis ovat taloudellisesti vähäarvoisia.
POLIITTINEN JA MORAALINEN KYSYMYS
Selkojärven–Harramaanjärven alueelle kannattaa ja pitää kaikin keinoin etsiä ratkaisu, mikä edelleen säilyttää rantojen luonnon‐ ja
virkistysarvot sukupolvien taakse.
Vapaat rannat taajaan asutussa Etelä‐Suomessa ovat kansallinen aarre, kun ne vielä omistaa julkisyhteisö, kunta. Tällaisten rantojen
säilyminen vapaasti kansalaisten käytössä tulee kunnallisessa kriisissäkin asettaa kaiken lyhytaikaisen eduntavoittelun edelle.
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Luonnonarvojen loppuunmyynti lyhytaikaisin tavoittein on väärää, kestämätöntä kehitystä. Iitin kunnan pitää keskeyttää kivulloinen
kaavahanke ja jättää ratkaisu – rantatonttien mahdollinen myynti tai luonnon säilyttäminen – tulevien polvien päätettäväksi. Heillä voi
olla erilainen arvomaailma, mikä ei kiitä vaan kiroaa ratkaisut, joita he eivät enää voi korjata.
KÄYTÄNNÖLLINEN KAAVARATKAISU – VAIHTOEHTOJA
Ratkaisu A
Iitin kunta luopuu tavoitteesta kaavoittaa Selkojärvelle neljä ja Harramaanjärvelle neljä loma‐asuntoa ja toteaa kaavahankkeen
päättyneen.
Ratkaisu B
Maakuntien liitot lähtevät KHOn vaatimuksen mukaisesti ohjaamaan Arrajärven vesistöalueen ympäristö‐, virkistys‐ ja
luonnonsuojelusuunnittelua. Käytännössä Lahti ja Iitti laatisivat Arrajärven vesistöalueen rantaosayleiskaavan kaikkine selvityksineen.
Ratkaisu C
Veljestenharjun rantakaava avataan ja Tiirinmaan kahdeksan (kaavakonsultin mitoitusvirheen vuoksi lopulta vain ehkä 4‐6) tonttia
siirretään Veljestenharjun länsirantaan.
Ratkaisu D
Iitin kunta luopuu kaavaluonnoksen taloudellisista tavoitteista ja asettaa Suomi100‐juhlavuoden merkeissä etusijalle luonnonarvojen
turvaamisen ja kuntalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin. Tonttien vähäisen kaavoitushyödyn asemesta Iitin kunta esittää
korvausmenettelyä, missä Suomen valtio lunastaisi Selkojärven–Haaramaanjärven(–Kymijokivarren Mankalankoskien) kunnanmaat
monikäyttöiseksi valtion retkeily‐, virkistys‐ ja osin METSO‐luonnonsuojelualueeksi.
Tässä Asiantuntijayritys Tieokas voi korvata kaavakonsultin ja valmistella valtakunnallisen erityisasiantuntijan pätevyydellä Iitin
kunnalle edullisen ratkaisulle, kuten Kärmesniemenkallion ja Löllänvuoren luonnonsuojelualueiden muodostamisessa. Referenssi
käsittää jo lähes 400 hehtaaria luonnonsuojelualueita, joista merkittävimmät sijaitsevat Iitin–Heinolan Konnivedellä: Haukkavuorten
NATURA‐luonnonsuojelualue. Vastaavaa suositusta harva yksityishenkilö voi esittää.
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Arvoisa vastaanottaja
Säyhteen rantakaavaan vaikuttaminen
Iitin kunta on julkaissut kaava‐aineistosta kuulutuksen kotisivullaan
www.iitti.fi/viralliset‐ilmoitukset. Sama kuulutus ja kaikki muu
tähänastinen kaava‐aineisto on myös suorassa osoitteessa
http://www.tieokas.fi/Rantakaava.pdf
Aineistossa uusin on päällimmäisenä. Aineiston sivuilta 34‐37 ilmenee, miten
saatiin yhdistysrekisteriin pelastetuksi poistamiselta ja uudelleen toimintaan
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys R.Y. minimimiehityksellä.
Tämä riittää toistaiseksi, mutta aktiivisia, asiantuntevia osallisia tarvitaan.
Yhdistys valmistelee kaavaluonnoksesta lausunnon määräaikaan 2017‐02‐21
mennessä. Kaikki mielipiteet kaavaluonnoksesta ovat tärkeitä lausuntoa
varten, mihin siis on mahdollista osallistua halutessaan nimellään ja antaa
lausunnolle painoarvoa tai tietenkin myös yksityisesti.
R.Y. on joka tapauksessa virallisesti kaavahankkeen osallinen.
Linkissä s. 39‐40 on Säyhteen kyläläisten näkemyksiä, s. 41‐44 ennestään tuttu
mielipide osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta perusteluineen s. 45‐52.
Yhteenvetona kaavaluonnos on tuhoisa Säyhteen Selkojärven ja
Harramaanjärven erämaiselle luonnolle ja tilanteen parantamista kannattaa
vaatia tarmokkaasti.
Yhteydenpitoamme varten käytännössä mahdollinen kanava on sähköposti,
joten tämän kirjeen myötä pyydän saada sähköpostiosoitteesi
vaikuttamisen jatkamista varten.
Ystävällisin tervehdyksin
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys R.Y.
c/o Yhteyshenkilö
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija, tietokirjailija

Kaavaluonnos 2016–2017 Iitinkunta
Selkojärvi, Harramaanjärvi, Arrajärvi Tiirinmaa
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys R.Y.
Iitin kunta
Yhteyshenkilö Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija, tietokirjailija
c/o Onnenlaakso
Puutarhatie 24 A 18
FI‐16100 NYBY ‐ UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
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Luontoselvitykset
2017‐01‐27
Lähettäjä: Markku Sakari Meriluoto <markku.meriluoto@tieokas.fi>
Lähetetty: 27. tammikuuta 2017 7:57
Iitin kunta
Tekninen johtaja Veikko Haimila
Kaavahankkeen yhteydessä julkaistaan yleensä kaikki siihen liittyvä selvitysaineisto. Rantakaavassa erityisen
olennainen on luontoselvitys.
Säyhteen hankkeesta mainitaan, että 2016 on tehty uusi luontoselvitys huomattavan laajalle alueelle.
Tätä luontoselvitystä ei kuitenkaan ole julkaistu hankeaineistossa tai viitattu sen sijaintiin hallinnon tietojärjestelmässä,
kuten esimerkiksi Päijät-Hämeen liitto tekee maakuntakaavoituksessa. Kaava-aineistossa on vain suppea tiivistelmä
luontoselvityksistä.
Alueen asiantuntijalle on tärkeää päästä arvioimaan tilaajan maksaman luontoselvityksen laatua ja ennen kaikkea
objektiivisuutta.
Säyhteen vesien- ja luonnonsuojeluyhdistys R.Y:n puolesta pyydän, että Iitin kunta täydentää virallista kuulutustaan
kaavahankkeesta ainakin vuoden 2016 luontoselvityksellä, mielellään samassa yhteydessä myös vuoden 2001 jo
vanhentuneella luontoselvityksellä, mihin viitataan. Jos julkistaminen ei sovi, mitä pidän huonona hallintomenettelynä,
pyydän lähettämään vuoden 2016 luontoselvityksen yksityisesti tähän sähköpostiosoitteeseen.
Samalla toistan pyynnön, että kaava-aineiston karttoihin merkitään välittömästi - jotta saadaan käsitys
aluekokonaisuuden luonnonarvoista - myös valtion omistamat Selkojärven Löllänvuoren luonnonsuojelualue 30,5 ha ja
Harramaanjärven Kärmesniemenkallion NATURA-alue 14 ha sekä riittävän selkeästi myös muut kaava-alueen viralliset
luontokohteet rajauksineen, kuten metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ja luonnonsuojelulain 29 §
mukaiset suojellut luontotyypit ynnä muut.

***
Pyynnön mukaisesti Iitin kunta lisäsi kuulutukseen vuoden 2016 luontoselvityksen (ohessa)
ja vuoden 2001 luontoselvityksen (linkki
http://www.iitti.fi/images/stories/viralliset/LuontoselvitysKymijokiMankala.2001.pdf
(sisältää tietoja myös tästä kaava‐alueesta, mikä osa on ohessa).
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K2

K1

Lehmusta kuvion 7 eteläreunassa.

Rauhoitetut koivut (Kuvio21).

K3

K4

Ruohokorpea Kuviolla 1.

Lehtimetsää kuvion 18 ja 19 rajoilla.
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1.

Karttaako Oy/Mikko Siitonen

JOHDANTO

Selvitysalue sijaitsee Iitin kunnan lounaiskulmassa Selkojärven ja Haramaanjärven välissä. Etelässä
se rajautuu Lahden kaupunkiin (Nastola). Selvitysalue on nykyisin talousmetsää. Sinne on tarkoitus
sijoittaa kahdeksan rantarakennuspaikkaa. Selvitysalueen pinta-ala on n.88 hehtaaria.

Selvitysalueen sijainti
2.

SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TYÖMENETELMÄT

Selvitys on laadittu oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan muutosta varten. Selvityksessä on erityisesti huomioitu seuraavat luonto- ja maisema-arvoihin vaikuttavat tekijät:
- Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit (4. Luku, § 29)
- Metsälain mukaiset merkittävät elinympäristöt (3. Luku, § 10)
- Vesilain kohteet (2. Luku, § 11)
- EU:n luontodirektiivin (Liite II, IV) lajien esiintymät
- EU:n lintudirektiivin (Liite 1a) lajit
- Uhanalaisten ja suojeltujen lajien esiintymät
Yllä lueteltujen ns. lakikohteiden lisäksi selvityksessä on tarkasteltu seudulla ja alueella kiinnostavaa (harvinaista, erityisen vaateliasta tai kulttuurihistoriallisesti merkittävää) lajistoa. Paikallisesti
merkittävät lähiluontokohteet on huomioitu selvityksessä. Suur- tai lähimaiseman kannalta arvokkaat kohteet tai kuviot on rajattu tarpeen mukaan erikseen.
Olemassa olevaa taustatieto:
 Ympäristöhallinnon Hertta –tietokanta/eliölajit.
 Kymijoen–Mankalan yleiskaava-alueen luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2001.
Selvitysalueella tehtiin maastoinventointi 11.6.2016. Alue kuvioitiin luontotyyppien perusteella ja
kultakin kuviolta kartoitettiin kasvillisuus, kasvisto ja pesimälinnusto, sekä mahdollisuuksien mukaan myös muuta eläimistöä ja kasvistoa. Inventoinnin teki biologi Mikko Siitonen.
3.

TULOSTEN YHTEENVETO

Selvitysalueella sijaitsee muutamia merkittäviä, pienialaisia luontokohteita. Selkojärven kaakkoispuolella on vesilain kriteerit täyttävä ja kasvillisuudeltaan merkittävä lähde ja lähdepuro. Selkojär2
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ven länsirannan lähellä kasvava lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain mukainen suojeltava luontotyyppi (yli 20 vähintään 10 cm läpimittaista runkoa) (Ks. Kansikuva). Haramaanjärven rannassa
sijaitseva jyrkänne alus- ja rantametsiköineen sekä viereinen puronotko on metsälakikohde. Muutoin valtaosa alueen metsistä on tällä hetkellä nuorta kasvatusmetsää, taimikkoa tai hakkuuaukkoa.
Vanhaa erirakenteista puustoa löytyy lähinnä vain rantojen suojavyöhykkeiltä.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että alueelle kaavaillut kahdeksan rakennuspaikkaa kannattaa sijoittaa joko Selko- tai Haramaanjärven rannalle. Siten vältetään luontoarvoiltaan merkittävän rantametsävyöhykkeen tarpeeton pirstoutuminen molemmilla järvillä. Haramaanjärven rantavyöhyke
on Selkojärven rantaa monimuotoisempi lukuun ottamatta Selkojärven etelärannan kosteikkoja.
Haramaanjärven rantametsät ovat leveämpiä, puustoltaan ja topografialtaan monimuotoisempia
(mm. Jyrkänteitä ja kaksi puro- tai norolehtoa). Lisäksi Haramaanjärven ranta rajoittuu pohjoisessa
luonnonsuojelualueeseen, mikä pidentää rakentamatonta osuutta entisestään. Selkojärvenkin rantametsässä esiintyy arvokkaita kohteita (mm. järeitä haapoja), mutta ne ovat pistemäisiä. Huomattava
osa rantavyöhykkeestä on suhteellisen karua männikköä.
K5

K6

Selvitysalueen harvinaisia lajeja: kaislasara (kuvio 2-3) ja harajuuri (kuvio 19).

Toimenpidesuositus luontoselvityksen kannalta on ilmeinen. Kaikki kahdeksan rakennuspaikkaa
kannattaa sijoittaa Selkojärven itärannan etelä- ja keskiosaan siten, että eteläpään lähteinen kosteikko (Kuviot 1, 3 ja kuvion 4 etelälaita) sekä kuvion 7 lehmuslehto jäävät rakennuspaikkojen ulkopuolelle. Tällöin Haramaanjärven länsirantaan jää n. kahden kilometrin pituinen täysin rakentamaton ja luontoarvoiltaan huomattavan hieno rantakokonaisuus.
Luonto- ja maisemaselvityksen perusteella ei ole tarpeen antaa muita kaavoitusta koskevia suosituksia.
4.

YLEISKUVAUS

Selvitysalue sijaitsee Iitin lounaiskulmassa, Selkojärven ja Haramaanjärven välisellä kannaksella.
Kasvimaantieteellisesti selvitysalue sijoittuu etelä-boreaaliseen vyöhykkeeseen, hieman ns. vuokkovyöhykkeen itäpuolelle Järvi-Suomeen. Maiseman suuraluejaossa (Suomen maisemamaakunnat)
alue kuuluu Itäisen Järvi-Suomen Etelä-Savon järviseutuun. Alueellisessa uhanalaisten lajien tarkastelussa Iitti sijaitsee vyöhykkeellä 2b (etelä-boreaalinen, Järvi-Suomi). Rantojen suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta koko alue on tällä hetkellä eri kehitysvaiheissa olevaa talousmetsää. Selvitysalueen eteläosan kautta kulkee viitoitettu ulkoilureitti.
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K7

K8

Selkojärven itärantaa etelästä kuvattuna.

Haramaanjärven länsirantaa etelästä. Taustalla Kärmesniemi.

Sekä maaperän että maastonmuotojen (geomorfologia) suhteen alue on melko yhtenäinen Laajassa
mielessä se koostuu järvien välisestä, kallioytimisestä moreeniselänteestä, joka laskee leveämpänä
Haramaanjärveen ja kapeampana Selkojärveen. Korkeuseroa järvien pintaan kertyy enimmillään
runsaat 20 metriä; suurin korkeusero syntyy Haramaanjärven ja Myllyojan suun jyrkänteisen mäen
kohdalla. Aivan alueen etelärajalla alkavat laajat, Salpausselkään liittyvät reunamuodostumat. Niiden maa-ainekset on Lahden (Nastolan) rajan takana yleisesti kaivettu suuriksi sorakuopiksi, mutta
harjuainesta yltää selvitysalueen puolelle (Esim. kuvio 17). Soraharjujen läheisyys on synnyttänyt
lähteitä, joista yksi merkittävimmistä sijaitsee Selkojärvestä kaakkoon, niukasti selvitysalueen puolella Pöytäsuon selänteeseen sisältyy kaksi pientä suota, joista toinen on vesitaloudeltaan luonnontilainen karu isovarpuräme, toinen ojitettu rehevä korpinotko. Pöytäsuonmaan lakiosissa tapaa pieniä
kalliopaljastumia (mm. amfiboliittia), muuten maaperä on hienoainesmoreenia.
Metsät ovat suureksi osaksi tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Karumpia metsätyyppejä tapaa etelälaidan harjumetsissä ja selänteen yläosien kalliomaastoissa, etenkin kuivahkoja kankaita ja hyvin
karuja kalliometsälaikkuja (jäkälätyyppi). Varsinaisia lehtoja esiintyy laikuittaisesti lehtomaisten
kankaiden lomassa. Niiden kasvillisuus lukeutuu joko nuokkuhelmikkä-kevätlinnunhernetyyppiin
tai karumpaan käenkaali-lillukkatyyppiin. Selkojärven etelä- ja kaakkoispuolella on jopa imikkälehto-orvokkityypin lehtoa. Sieltä löytyy myös selvitysalueen arvokkain luontokohde: suuri eustaattinen ja mesotrofinen lähde, lähdepuro ja sitä ympäröivä lähteinen lehtokorpi, sekä edellisten jatkona rantaan ulottuva lähdekorpi.
Metsien ikärakenne ja puulajisuhteet vaihtelevat suuresti. Selvitysaluetta on hoidettu metsänhoitosuunnitelman puitteissa jo pitkään, joten alueella on yhtenäisiä kuvioita kaikissa kehitysluokissa.
Pääosa alueen metsämaasta onkin nykyisin nuorta kasvatusmetsää, taimikkoa tai avohakkuualuetta.
Suhteellisen vanhoja varttuneita talousmetsiä esiintyy muutamalla kuviolla. Ne ovat laajalti kuusivaltaisia, vain harjukuvioilla männikköä. Taimikoiden puulajisuhteet vaihtelevat paljon; mänty- ja
koivuvaltaisia on selänteen lakiosissa, alemmilla rinnemailla kasvaa yleensä kuusitaimikoita. Haapaa kasvaa koko alueella vaihtelevan ikäisenä sekapuuna sekä taimikoiden ja hakkuuaukkojen jättöpuina. Rantavyöhykkeillä on säilytetty erirakenteisen vanhan metsän kaistaleet, jotka etenkin Haramaanjärven rannalla ovat paikoin huomattavan leveitä. Niissä kasvaa usein kookasta haapaa ja
mäntyä sekä runsaasti tervaleppää, Haramaanjärven rannoilla myös järeää kuusta. Selvitysalueen
ekologisesti arvokas lahopuusto keskittyy rantametsiin ja lahopuuta esiintyy eniten Haramaanjärven
melko leveissä rantapuustovyöhykkeissä.
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Metsälehmusta kasvaa alueen metsissä melko runsaasti. Vahvimmat esiintymät sijoittuvat selänteen
keskirinteille ilmeisesti vesistöalueen jonkin muinaisrantavaiheen yläpuolelle. Puuston koko vaihtelee siten, että järeitä puita kasvaa vain vähän mutta vesakkoa ja riukuvaiheen puustoa runsaasti.
Selkojärven rinteen keskivaiheilla on säilynyt jopa luonnonsuojelulain kriteerit täyttävä metsikkö.
K9

K10

Nuorta lehtipuutaimikkoa (mm. lehmusta) kuviolla 14.

Vanhaa rantametsää kuviolla 18 (Haramaanjärvi).

Harvinaista tai muuten kiinnostavaa kasvilajistoa esiintyy selvitysalueella runsaasti, mutta tiettyihin
paikkoihin keskittyneenä. Erityisen kiinnostava on jo edellä mainittu lähteinen ympäristö, jossa
kasvavat mm. kaislasara, harajuuri ja harsosammal.
Maastoinventoinnin yhteydessä kartoitettiin selvitysalueen pesimälinnusto. Selvitysalueen runsaslukuisimpia pesimälintuja ovat peippo, talitainen, punakylkirastas, västäräkki ja metsäkirvinen.
Muita yleisiä lajeja olivat pajulintu, sinitiainen, viherpeippo, vihervarpunen, harmaasieppo, lehtokerttu, punarinta ja mustarastas. Yksittäisiä pesimähavaintoja tuli mm. kuusitiaisesta, pensastaskusta, pajusirkusta, käpytikasta, hömötiaisesta, rautiaisesta, punavarpusesta, mustapääkertusta, hippiäisestä, rantasipistä, telkästä ja lehtokurpasta. Lisäksi alueella nähtiin tai kuultiin ilman pesimävarmistusta mm. varpushaukka, närhi, varis ja harakoita.
Varmistetut pesinnät (1-n) tai muita havaintoja (X).
Laji
Harakka
Harmaasieppo
Hernekerttu
Hippiäinen
Hömötiainen
Kirjosieppo
Kuusitiainen
Käpytikka
Lehtokerttu
Metsakirvinen
Mustapääkerttu
Mustarastas
Närhi
Pajulintu
Pajusirkku
Palokärki
Peippo
Pensastasku

Parimäärä/
muu havainto
X
3
1
1
1
1
1
1
2
5
1
2
X
4
1
X
10
2

Kuvio(t)

Status

K5
K11,K22
K11
K4
K15,K18
K5
K4
K17-K18
K18,K19,K14-K21
K2,K6,K13,K17,K22
K18
K1,K17
K13
K4,K9,K11, K15
K14,K19
K16
K1,K4,K7,K8,K11,K14,K15, K17,K18
K14,K16

LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC

5

Tarkennuksia

Ehkä 2 paria

Voi olla enemmän.

Voi pesiä alueella

Voi pesiä alueella
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Pikkukäpylintu
Punakylkirastas
Punarinta
Punatulkku
Punavarpunen
Puukiipijä
Rantasipi
Rautiainen
Satakieli
Sinisorsa
Sinitiainen
Sirittäjä
Talitiainen
Telkkä
Varpushaukka
Varis
Viherpeippo
Vihervarpunen
Västäräkki

5.

2?
4
3
1
1
2-?
1
2
1
1
4
2
4-6
2
X
X
3
2
4

K4,K15,K18
K4,K9,K17-K18,K22
K4,K11,K14,K17
K11
K17-K18
K4,K5
K18
K15
K1-K2
K18
K2,K5,K9,K17,K18
K17,K18-K19
K2,K4,K7,K10,K16,K17-18
K5,K18
K10,K17
K10,K13
K7,K15,K18
K4,K15
K5,K18,K14

Karttaako Oy/Mikko Siitonen

LC
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

Luultavasti pesii kuviolla 18
Mahdollisesti 4 paria (K14)

Ehkä myös K15

Voi pesiä alueella

2-3 paria

KUVIOKOHTAISET KUVAUKSET

Kuvio 1. Vaihteleva rantavyöhykkeen soistunut metsikkökokonaisuus. Kuvioon sisältyy ruohoista
kangaskorpea, ruoho- ja lehtokorpea sekä rantaviivalla paju- ja koivuluhtaa. Reunoilla esiintyy
hieman tuoretta ja kosteaa lehtoa. Kuvion läpi virtaa lähdepuro, jonka reunamilla kasvillisuus saa
lähdekorven piirteitä. Puusto on erirakenteista ja melko vanhaa. Valtapuuna kasvaa yleensä hieskoivu, sekapuina mänty ja paikoin haapa sekä harmaaleppä. Kuusi muodostaa alikasvoksia ja välipuustoa. Pensaskerroksessa esiintyvät paatsama ja paikoin tuomi. Lahopuuta esiintyy runsaasti,
etenkin koivumaapuuta ja –pökkelöitä. (K11).
Kuvion kasvisto on runsas ja vaatelias. Kangas- ja ruohokorvissa kasvavat suo-orvokki, ranta-alpi,
kurjenjalka, rätvänä, oravanmarja, käenkaali, peltokorte, riidenlieko, rentukka, korpikastikka, sudenmarja, hiirenporras, metsäalvejuuri, lillukka, ahomansikka, korpi-imarre, metsäimarre ja metsäorvokki. Luhdassa kasvavat mm. kurjenmiekka ja vesisara. Kuvion korvissa esiintyy usealla paikalla harajuurta. Harvinainen kaislasara (Carex rhychophysa) kasvaa lähdepuron vaikutusalueella kuvion itäosassa (K6). Kuvion länsilaidassa on nuotiopaikka. (Kansi, K3).
K11

K12

Kuvion 1 koivumetsää.

Lähde ja lehtoa kuviolla 3. Taustalla häämöttää Selkojärvi.
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Kuvio 2. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorta taimikkoa. Valtapuina kasvavat koivu ja kuusi,
sekapuina pihlaja, harmaaleppä ja haapa.
Kuvio 3. Kuvio käsittää lähteen ympäristöineen. Parinkymmenen neliömetrin avolähteestä lähtee
pieni puro, joka rinteen alla hajaantuu kuvion 1 lähdekorven alueelle. Itse lähde on eustaattinen ja
kasvillisuudeltaan mesotrofinen tai hieman eutrofinen. Sammallajisto on vaateliasta, joukossa mm.
uhanalainen harsosammal. Lähteen ympärillä kasvaa koivuvaltaista metsää ja kasvillisuus vaihtuu
imikkä-lehto-orvokki tyypin lehdoksi. Sekapuuna kasvaa kuusta, haapaa ja raitaa, alikasvosena
kuusta, pihlajaa, tuomea ja harmaaleppää. Kasvisto on vaateliasta, lajistossa mm. lehtokuusama,
paatsama, koiranheisi, käenkaali, oravanmarja, imikkä, lehto-orvokki, näsiä, mustakonnanmarja,
sudenmarja, sormisara, tuppisara, kielo, lillukka, ahomansikka ja niittyleinikki.(K12).
Kuvio 4. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaista nuorta kasvatusmetsää sekä käenkaalioravanmarja tyypin lehtolaikkuja. Sekapuuna kasvaa mäntyä haapaa ja koivua, sekä paikoin hieman
metsälehmusta. Kuvioon sisältyy myös mäntyvaltasia kalliometsälaikkuja ja matalia jyrkänteitä.
Valtalajina kasvavat laajalti käenkaali, oravanmarja, lillukka ja mustikka. Muuhun lajistoon kuuluvat mm. metsäalvejuuri, hiirenporras, kivikkoalvejuuri, mustakonnanmarja, sudenmarja, imikkä,
punaherukka, lehtokuusama, metsäkastikka, sananjalka, ahomansikka, sormisara, tesma ja metsäorvokki. Lahopuuta on vähän.(K13)
K13

Kuvion 4 nuorta kuusikkoa. Taustalla matala lehtojyrkänne.

K14

Rantapolku kuviolla 5 (Selkojärven rantaa).

Kuvio 5. Selkojärven rantaa seuraileva, metsätyypiltään vaihteleva suojavyöhyke, jossa kasvaa
vanhaa mäntyvaltaista puustoa. Sekapuuna kasvaa vaihtelevan runsaasti koivua, haapaa, raitaa,
harmaaleppää ja pihlajaa, paikoin myös tervaleppää. Lahopuuta tapaa paikoin kohtalaisesti. Vyöhyke on 5-10 metrin levyinen.(K14, K16).
Kuvio 6. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan varttunut kuusitaimikko. Sekapuuna kasvaa hieman koivua, pihlajaa ja metsälehmusta. Tyypillisen lajiston lisäksi kuviolla esiintyvät mm. näsiä ja koiranheisi.
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Karttaako Oy/Mikko Siitonen

K16

Selkojärven rantaa. Vasemmalla (K15) kuvion 7 sekametsää, oikealla (K16) kuvion 10 kuivaa kangasta.

Kuvio 7. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuvio, johon sisältyy myös imikkä-lehto-orvokki tyypin
lehtolaikkuja. Kuviolla kasvaa varttunutta, harvaa mänty- ja koivuvaltaista metsää, sekapuuna kuusta ja haapaa. Kuvion eteläreunassa (kuvioiden 6 ja 7 välissä) on lehmusmetsikkö (n. 0,3 ha), johon
sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runkoja. Kohde täyttää luonnonsuojelulain suojeltavan luontotyypin kriteerit (jalopuumetsikkö). (Kansi, K1 ja K15).
Kuvion kasvilajisto on monimuotoinen ja vaatelias. Siihen kuuluvat mm. nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne, mustikka, käenkaali, oravanmarja, lehtokuusama, näsiä, koiranheisi ja mustakonnanmarja.
Kuvio 8. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan hyvin tiheä kuusitaimikko. Sekapuuna kasvaa hieman
koivua. Kasvillisuus on saman tapaista kuin kuviolla 6, mutta lehmus puuttuu.
Kuvio 9. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan varttunutta metsää, valtapuina mänty ja koivu. Sekapuuna esiintyy kuusta ja haapaa, alikasvoksina kuusta. Kasvistoltaan kuvio muistuttaa kuviota 7, mutta
lajisto on niukempaa (mm. lehmus puuttuu).
K17

K18

Harjanteen karua lakiosaa. Vasemmalla (K17) kuvion 11 taimikkoa, oikealla (K18) kuvion 12 isovarpuräme.

Kuvio 10. Varttunutta kuivan kankaan ja kalliometsien (ClT) erirakenteista männikköä. Sekapuuna
hiukan haapaa, koivua ja kuusta. (K16, s. 8).

8

IITTI. LUONTO- JA MAISEMASELVITYS. Selkojärvi-Haramaanjärvi, 20.9.2016

Karttaako Oy/Mikko Siitonen

Kuvio 11. Kuivahkon ja tuoreen kankaan nuorta taimikkoa. Kuvioon sisältyy myös kalliolaikkuja.
Valtapuuna kasvaa laajalti mänty, paikoin koivu. Kuusta esiintyy sekapuuna. (K17).
Kuvio 12. Kaksi suolaikkua. Läntisempi on isovarpurämeisiin lukeutuva suolaikku (K18). Puusto
on nuorta männikköä. Kuvion halki kulkee umpeutunut oja. Itäisempi on korpimainen soistunut
painanne (KgK), puustossa kuusta ja koivua.
Kuvio 13. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan aukkoja, jotka on istutettu kuuselle. Kuviolla kasvaa
myös runsaasti koivua, paikoin haapaa, pihlajaa ja raitaa. Etenkin itäosan laikuilla on runsaasti jättöpuustoa. (K19, s. 10).
Kuvio 14. Tuoreen kankaan nuorta taimikkoa, jossa valtapuina kasvavat kuusi ja mänty. Sekapuuna
esiintyy koivua ja paikoin haapaa. Lehmusta kasvaa siellä täällä.(K9, s.5).
Kuvio 15. Osaksi soistunutta tuoretta kangasta, jolla kasvaa varttunutta kuusikkoa. Koivua ja haapaa tapaa paikoin sekapuuna. Soistumien valtalajina kasvaa isoalvejuurta. Kuviolla on jonkin verran
kuusilahopuuta. (K20, s. 10).
Kuvio 16. Entinen lehtokorpi, joka ojituksen seurauksena on kuivahtanut muuttumaksi ja lehtoturvekankaaksi. Kuviolla kasvaa varttunutta koivutaimikkoa, sekapuuna kuusta ja harmaaleppää. Kuviolla esiintyy myös järeitä haapoja ja kuusia jättöpuina. Kasvillisuus on rehevää ja valtalajeina
esiintyvät hiirenporras, metsäalvejuuri, metsäkorte ja viitakastikka. Muuta lajistoa edustavat mm.
lehtokuusama, koiranheisi, mustaherukka, näsiä, käenkaali, sudenmarja, tesma ja mesiangervo.
K19

Kuuselle istutettu aukko (kuvio 13).

K20

Varttunutta kuusivaltaista metsää kuviolla 15.

Kuvio 17. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorta ja varttunutta taimikkoa, laikuittaisesti käenkaali-oravanmarja tyypin lehtoa. Puusto on vaihtelevasti koivu- tai kuusivaltaista. Sekapuuna kasvaa
runsaasti haapaa ja mäntyä, paikoin myös raitaa ja pihlajaa. Metsälehmusta esiintyy laikuttaisesti,
paikoin runsaastikin. Kuviolla on säilytetty jättöpuuna pieninä metsiköinä, lähinnä haapaa ja koivua
sekä metsälehmuksia (Vrt. ilmakuva). Kasvillisuuden valtalajeina kasvavat käenkaali, oravanmarja,
metsäkastikka, mustikka ja sormisara. Muuta lajistoa kuviolla ovat mm. lehtokuusama, näsiä, koiranheisi, sudenmarja, mustakonnanmarja, tesma, metsävirna, nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne ja
valkolehdokki. Myös imikkää esiintyy paikoin.(K21).
Kuvio 18. Haramaanjärven rannalle on jätetty 10-20(-30) metriä leveä vanhan metsän suojavyöhyke. Enimmäkseen lehtomaisella kuviolla kasvaa haapa- ja kuusivaltaista erirakenteista metsää. Se-
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kapuuna esiintyy koivua, mäntyä ja raitaa. Rannassa on yhtenäinen tervaleppävyö, joka paikoin
laajenee pieniksi metsiköiksi. Lehmusta kasvaa paikoin kuvion ylärinteessä. Lahopuuta tapaa melko
runsaasti, mm. haapapökkelöitä ja kookasta kuusimaapuuta. (K10, s. 5, K22, Kansi).
K21

Kookasta lehtokuusamaa ja nuorta haapaa kuviolla 17.

K22

Nuorta lehmusta kuvion 18 laidassa. Taustalla Haramaan
järvi.

Kuvio 19. Pieniä lehtokorpilaikkuja Haramaanjärven rannassa. Laikut ovat kehittyneet purojen ja
norojen osin lähteisille suualueille ja laskupuron luusuaan. Puusto on melko vanhaa ja erirakenteista. Valtapuuna kasvaa kookasta tervaleppää, sekapuuna haapaa, koivua ja kuusta, reunamilla myös
lehmusta.(Kansi K4 ja K23). Kasvillisuus on monimuotoista ja vaateliasta:
Pensaskerros:
Lehtokuusama, näsiä, mustaherukka, paatsama, tuomi.
Kenttäkerros:
Hiirenporras, ranta-alpi,viitakastikka, käenkaali, oravanmarja, suo-orvokki, vehka, rentukka, kurjenjalka,
korpi-imarre, mesiangervo, isoalvejuuri, korpikaisla, sudenmarja, kevätlinnunsilmä, rantalitukka, isotalvikki,
harajuuri (K6, s. 3), maariankämmekkä, tuppisara, röyhysara, tesma ja velholehti.
K23

K24

Haramaanjärven rantametsää kuviolla 19.

Haramaanjärven eteläpään tervaleppäluhtaa (kuvio 20).

Kuvio 20. Haramaanjärven eteläpäähän on kehittynyt tervaleppävaltainen metsäluhta, sekapuuna
hieskoivua, harmaaleppää sekä hieman halavaa. Rannassa kasvaa pajukkoa. Kasvistoon kuuluvat
mm. vehka, kurjenjalka, järvikorte, ranta-alpi, terttualpi, harmaasara, röyhysara, pullosara, luhtasara, korpikaisla, peltokorte, rentukka, rantamatara, suoputki, tuomi ja mustaherukka.(K24).
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Kuvio 21. Pieni vanhoja koivuja ja haapoja kasvava lehtomaisen kankaanlaikku. Tienvarren koivut
ovat rauhoitettuja. (Kansi K21).
Kuvio 22. Mäntyä kasvava varttuneen metsän harjun rinne.
Lähteet:
 Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. Ja Uotila, P. 1998: Retkeilykasvio. 4. Uudistettu painos.
 Meriluoto, M & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehtikustannus, Helsinki.
 Savola, K. 1997: Luonnonsuojelulaki selityksineen. Lakimiesten kustannus. Helsinki.
 Tiainen, J., Mikkola-Roos, M., Below, A., Jukarainen, A., Lehikoinen, A., Lehtiniemi, T., Pessa,
J., Rajasärkkä, A., Rantala, L., Sirkiä, P. Ja Valkama, J. 2016: Suomen lintujen uhanalaisuus
2015. – The red list of finnish bird species. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus.
 Toivonen, H. & Leivo, A. 1994: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvupaikkaluokitus.
(Uudistettu versio vuodelta 2004: Metsähallitus, luontotyyppi-inventoinnin maastotyöohje).
--Uhanalaiset lajit: www.ymparisto.fi, Ympäristöhallinnon HERTTA-tietokanta/eliölajit.
Maisema-alueita ja alueellisesti uhanalaisen lajiston aluejakoa koskevat tiedot: www.ymparisto.fi
Maastokartta
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3.2 Arrajärvi
Iitin ja Nastolan rajalla sijaitsevasta Arrajärvestä yli puolet on Iitin kunnan puolella.
Arrajärvellä on vain muutama varsinainen saari: eteläosassa sijaitsevat metsäiset Sepänsaari ja Puustellinsaari joissa on loma-asutusta, pohjoisosassa Silamaniemen
edustalla on pieni Inkerinsaari. Järven pohjoisosan erottaa pääaltaasta matala ja vain
150 metrin levyinen Salmi. Järven pohjoisosan vedenlaatu on tyydyttävää, pääaltaassa välttävää hajakuormituksen aiheuttaman rehevöitymisen ja alusveden hapettomuuden takia. Arrajärven Iitin puoleiset rannat ovat pääosin karuhkoja, kallioisia ja
kivikkoisia; paikoin on myös hiekkarantoja. Suoraan rantaan rajautuvat kalliot ovat
melko matalia vaikka jotkut niistä ovatkin maisemallisesti varsin näyttäviä, kuten
Kallioislahtea rajaava pieni kallio järven pohjoisosassa sekä Kirvesapajanmäen länsipuolinenkallio. Huomattavaa maisemallista merkitystä on myös Tiirinmaan niemen
kärjellä sekä järven saarilla. Arrajärven rannoilla on runsaasti loma-asutusta. Tiirinmaan niemestä osa kuuluu “luonnonarvoiltaan kohtalaisen arvokkaaseen (arvoluokka
5) Tiirinmaan kallioalueeseen (ks. tarkemmin Hamari ym. 1992a,b, c).
Varsinkin järven pääaltaan lahdenperukoista monet ovat reheväkasvuisia ruovikoita
ja kaislikoita. Niiden tuntumassa ja muuallakin kasvaa pienehköinä kasvustoina mm.
piurua. Rannantakaiset metsät ovat pääosin puustoltaan varttuneita ja mäntyvaltaisia.
Monin paikoin tavataan myös runsaasti koivuja ja muita lehtipuita. Järven eteläosassa on myös rantapeltoja ja -laitumia.
Arrajärven rehevien lahtien linnusto on monipuolinen ja runsas; linnustollisesti parhaat lahdet on merkitty arvokkaiksi luontokohteiksi. Sepänsaari ja Puustellinsaari
olivat ennen kesämökkejä järven merkittävimpiä lokkilintujen pesimäsaaria. Arrajärven kesäaikaiseen linnustoon kuuluu edelleen mm. uhanalainen selkälokki, mutta lajin mahdolliset pesimäpaikat eivät ole tiedossa.
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Arvokkaat luontokohteet
2. Huhdanpohja (P)
Arrajärven eteläpään Huhdanpohja on linnustoltaan arvokas rehevä lahdenpohjukka.
Kasvillisuuden valtalaji on järviruoko, paikoin runsaita ovat myös järvikaisla ja vesitatar. Alueella kasvaa mm. jonkin verran piurua, lisäksi alueelta on löydetty runsasta
ravinteisuutta vaativa karvalehti. Huhdanpohjan vaateliainta pesimälinnustoa edustavat vakituisesti pesivät, silmälläpidettävät kaulushaikara ja ruskosuohaukka, säännöllisesti tavattu uhanalainen, vaarantunut rastaskerttunen sekä heinätavi ja rytikerttunen. Vuonna 2000 kaulushaikaralla oli alueella kaksikin reviiriä. Muista pesimälajeista mainittakoon silkkiuikku, härkälintu, lapasorsa ja punasotka. Nykyään uhanalaiseksi katsottu naurulokki on toisinaan yrittänyt pesintää alueella. Muuttoaikaan
on tavattu mm. harvinainen harmaasorsa.
1:10 000
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Huhdanpohja
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Huhdanpohja

Kotojoki

Täkk
Vatajam{ki
Kotirinne

Puhkumainen

Suositus
Huhdanpohjan rannoille ei tulisi ohjata uutta rakentamista. Linnuston kannalta tärkeät alueet tulisi säilyttää rauhallisena lintujen pesimäalueena ja niillä ei tulisi tehdä
ruoppauksia, niittää uusia väyliä tai rakentaa laitureita.
3. Puustellinsaaren–Veljestenharjun lintuvesi (P)
Puustellinsaaren eteläkärjen ja sitä vastapäätä sijaitseva mannerrannan rehevimmät
osat muodostavat linnustoltaan arvokkaan aluekokonaisuuden. Kasvillisuutta vallitsee ruoko, runsaana tavataan myös järvikaisla, piuru ja vesitatar. Puustellinsaaren
eteläkärjen ruovikko on silmälläpidettävien ruskosuohaukan ja kaulushaikaran vakituinen pesimäalue. — Toisinaan kaulushaikaran reviiri on sijainnut myös viereisen
Sepänsaaren eteläpään ruovikossa. Seutukaavaehdotuksessa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU) ja
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osaksi retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Lintuveden veljestenharjun puoleinen ranta
on rantakaava-aluetta.
Suositus
Puustellinsaaren–Veljestenharjun lintuveteen rajoittuville rannoille ei tulisi ohjata rakentamista.

Yleiskaava-alueen raja
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1:20 000
4. Veljestenharju ja Puustellinsaari (M)
Rajaukseen sisältyy geologisesti, maisemallisesti ja kasvitieteellisesti merkittävä harjualue. Puustellinsaari on muodostunut harjujaksoon kuuluva kumpuilevasta selänteestä, lisäksi muodostumaan kuuluu reunalaajentuma, reunaselänne ja lohkareisia
muinaisrantoja. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. metsänätkelmä ja uhanalainen, vaarantuneeksi arvioitu kangasvuokko joka on myös rauhoitettu. Seutukaavaehdotuksessa
alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai
ympäristöarvoja (MU) ja osaksi retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Veljestenharjun länsiosa on rantakaava-aluetta.
Suositus
Harjualuetta on valtakunnallisessa harjututkimuksessa ehdotettu maisemansuojelualueeksi tiukoin määräyksin (toimenpideluokka 2). Harjualueen suojelun toteuttamiseksi on ehdotettu soranottokieltoa, puusto tulisi käsitellä harvennushakkuin. Rakentaminen yksityiskäyttöön olisi kielletty, yleiseen virkistyskäyttöön se olisi sallittu
vain rannan eteläpäässä. Liikkuminen olisi rajoitettava nykyisille poluille herkästi
kuluvan kasvillisuuden vuoksi.
5. Veljestenpohja (P)
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Tiheän ruovikon vallitsema Veljestenpohja on linnustoltaan merkittävä. Vaateliasta
ja harvalukuista pesimälajistoa edustavat luhtahuitti ja rytikerttunen. Aikaisemmin
alueella pesi vakituisesti myös ruskosuohaukka mutta ilmeisesti sama pari on sittemmin siirtynyt pesimään läheisen Puustellinsaaren ruovikkoon. Seutukaavaehdotuksessa alueen eteläosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Veljestenpohjan lahden harjualueeseen
ulottuva osa on rantakaava-aluetta.
Suositus
Veljestenpohjan rannalle ei tulisi ohjata uutta rakentamista. Linnuston kannalta tärkeät alueet tulisi säilyttää rauhallisena lintujen pesimäalueena ja niillä ei tulisi tehdä
ruoppauksia, niittää uusia väyliä tai rakentaa laitureita.
6. Silamalahti (P)
Tiheän ruovikon vallitsema Silamalahti on linnustoltaan merkittävä kohde. Ruovikon
laitaosissa kasvaa paikoin runsaasti myös vesitatarta ja järvikortetta sekä hieman piurua. Alueen vaateliainta pesimälintulajistoa ovat silmälläpidettävä ruskosuohaukka ja
rytikerttunen.
Suositus
Silamalahden rannoille ei tulisi ohjata uutta rakentamista. Linnuston kannalta tärkeät
alueet tulisi säilyttää rauhallisena lintujen pesimäalueena ja niillä ei tulisi tehdä ruoppauksia, niittää uusia väyliä tai rakentaa laitureita
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1:10 000
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3.3 Säyhteen Kotojärvi
Kotojärvi on kooltaan n. 63 ha. Veden laadusta on viimeinen tieto vuodelta 1990.
Veden laadun arvioidaan olevan korkeintaan tyydyttävä. Kotojärvi on yhteydessä läheisiin Arrajärveen ja Selkojärveen lyhyiden Koto- ja Selkojoen kautta. Lähes kaikilla rannoilla on runsaasti asutusta. Järven pohjoispäässä ja lounaisosassa on rantavyöhykkeen takana laitumia ja peltoja jotka luovat vaihtelevuutta rantamaisemaan.
Koto- ja Selkojoen uomia reunustaa sankka vesi- ja rantakasvillisuus. Jokien suulla
pohjois- ja itärannalla kasvaa melko tiheää ruovikkoa ja kaislikkoa. Jonkin verran tavataan myös leveäosmankäämia ja piurua, kelluslehtisistä yleisin on vesitatar. Rehevää, tavallisesti ruokovaltaista vesi- ja rantakasvillisuutta on myös useissa muissa
lahdelmissa ja erityisesti eteläpään Haapasillanpohjassa. Muilla rannoilla on tavanomaista karuille rannoille tyypillistä lajistoa. Rantaan rajoittuvat ja niiden takaiset
metsät ovat pääosin varttuneita, mänty- ja koivuvaltaisia; kaakkoisosassa on melko
runsaasti myös haapaa.

Arvokkaat luontokohteet
7. Haapasillanpohja (P)
Haapasillanpohjaan sijoittuu Kotojärven vesi- ja rantalinnuston kannalta merkittävin
alue, joskin pesimälajistosta puuttuvat Arrajärven parhaiden lintulahtien arvokkaimmat lajit. Kasvillisuutta vallitsevat järviruoko, järvikaisla ja vesitatar. Kosteikon
avointa osaa reunustavat kookkaat pajut, kuten tuhkapaju ja halava, sekä nuoret koivut. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. silkkiuikku, härkälintu, ruoko- ja rytikerttunen.
Toisinaan pohjukassa on tavattu rantakanoista luhtahuitti ja vaatelias luhtakana. Ruskosuohaukka käy kosteikossa ruokailemassa ja on aiemmin pesinytkin alueella.
Suositus
Haapasillanpohjan rannoille ei tulisi ohjata uutta rakentamista. Linnuston kannalta
tärkeät alueet tulisi säilyttää rauhallisena lintujen pesimäalueena ja niillä ei tulisi tehdä ruoppauksia, niittää uusia väyliä tai rakentaa laitureita

3.4 Selkojärvi
Selkojärvi on laajuudeltaan n. 58 ha. Ei tutkittua tietoa veden laadusta, mutta todennäköisesti hyvä. Laskujokena on pieni Kotojärveen johtava Selkojoki. Merkittävimmät Selkojärveen laskevat uomat ovat pohjoispään Myllyoja viereisine suo-ojineen;
myös eteläpäässä järveen on johdettu ojia. Rantamökit ovat keskittynyt järven pohjoispäähän. Lounaisrannan tuntumassa on entinen metsäoppilaitos ja hieman vakituista asutusta.
Selkojärven kivikkoisten rantojen vesi- ja rantakasvillisuus on karuhkoille rannoille
tyypillistä, tavallisia lajeja ovat mm. rantakukka, ranta-alpi, suoputki, jokapaikansara
ja siniheinä. Monin paikoin on myös harvahkoa ruovikkoa ja rantaluhtia, jotka ovat
yleensä kapeita. Leveimmät ja rehevimmät rantaluhdat sijaitsevat järven eteläpäässä
ja koillisosan Täkkästenpohjassa. Täkkästenpohjan sara- ja ruoholuhtaa reunustaa tiheä kaislikko, ruovikko ja kortteikko, seassa kasvaa runsaasti myös piurua. Luhtalajeista mainittakoon viiltosara, pullosara, myrkkykeiso ja kurjenmiekka. Eteläpäässä
vesi- ja luhtakasvillisuus on lajistoltaan samankaltaista, avoluhta rajautuu paju- ja
koivuluhtaan.
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Selkojärven ympäristön maa- ja kallioperä sekä pinnanmuodot ovat kasvillisuudelle
tavanomaista suotuisampia. Tämä näkyy lajiston ja kasvillisuustyyppien moninaisuutena. Metsät ovat puustoltaan varttuneita, osin nuoria ja melko reheviä. Ne ovat
enimmäkseen kangasmetsiä mutta paikoin rinteillä on lehtoakin. Järven eteläpäässä
rantaan rajautuva metsä on melko laajalti soistunutta, alueella on tihkuisuutta ja yksi
lähde. Löllänvuoren lakiosassa on hyvin säilynyttä kalliomännikköä. Täkkästensuo
on ojitettu, mäntyvaltainen turvekangas.
Lehtipuuvaltaisista alueista on erikoisuutena mainittava Löllänvuoren pohjoisrinteellä oleva laajahko varttuneiden, osin järeidenkin puiden muodostama haavikko. Alikasvoksen muodostaa tiheä nuori kuusikko. Kasvillisuustyypiltään alue on tuoretta
lehtoa, mm. lehtokuusama, punaherukka ja mustakonnanmarja ovat melko runsaita.
Myös lehtorinteen alaosa mökkitien pohjoispuolella on lehtipuuvaltainen, mihin on
osaltaan vaikuttanut ammoinen laidunnus. Siellä ylispuustossa on jonkin verran järeitä haapoja, varttuneita koivuja ja raitoja. Rantamökille johtava tie on johdettu metsälehmuskasvuston halki; varttuneita, osin järeitäkin lehmuksia on tien kummallakin
puolella yli 20, pienempiä lehmuksia on lisäksi jonkin verran. Metsälehmusta kasvaa
siellä täällä muuallakin rannoille viettävillä lehtomaisilla rinteillä. Järven eteläpäästä
löytyi melko harvinaisen karhunkäävän itiöemä. Pyy asustaa ainakin Täkkäistenpohjan itärannan metsässä.
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Arvokkaat luontokohteet
Selkojärven pohjoispäähän laskeva Myllyoja on esitelty Haramaanjärven yhteydessä
(luontokohde 14).

8. Löllänvuori (P)
Rajaukseen sisältyy geologisesti ja maisemallisesti jokseenkin merkittävä, kasvitieteellisesti merkittävä harjualue. Harjualue muodostuu kapeasta selänteestä ja harjulaajentumasta. Kasvillisuustyypiltään alue on kuivahkoa ja kuivaa kangasmetsää. Lajistoon kuuluu mm. rauhoitettu ja uhanalainen, vaarantuneeksi luokiteltu kangasvuokko. Seutukaavaehdotuksessa alue on harjujen- ja maisemansuojelualuetta (SH)
sekä pohjavesialuetta.
Suositus
Harjualuetta on ehdotettu valtakunnallisessa harjututkimuksessa maisemansuojelualueeksi lievin määräyksin (toimenpideluokka 4). Harjualueen suojelun toteuttamiseksi on ehdotettu suurimittakaavaisen soranoton kieltämistä, puusto tulisi käsitellä
harvennushakkuin. Alueen kulutus olisi kanavoitava arvokkaan kasvillisuuden
vuoksi. Kangasvuokon esiintyminen olisi turvattava.

9. Löllänvuoren jyrkänne (P)
Löllänvuoren itärinteen yläosaan on syntynyt komea jyrkänne. Itse jyrkänne ei juurikaan näy järvelle, mutta yhdessä komean rinnemetsän kanssa se muodostaa maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta hienon kokonaisuuden.
Pystysuorien, osin ylikaltevienkin kallioseinämien ohella jyrkänteeseen kuuluu välitasanteita ja luolamaisia onkaloita. Kalliopintoja verhoaa runsas jäkälä- ja sammalkasvillisuus. Kallionhalkeamien saniaisia ovat runsas kallioimarre, haurasloikko ja
melko harvinainen ja vaatelias tummaraunioinen, jota löytyi kymmenisen tupasta.
Jyrkänteen kalliohyllyllä oli samanvuotinen korpin pesä. Araksi tunnetun linnun pesintä viittaa alueen rauhallisuuteen, vaikka rannassa onkin polku ja retkeilyn merkkejä nuotiopaikkoineen.
Myös rantaan viettävä kivinen alarinne on hyvin jyrkkä. Sen kasvillisuus on osin lehtomaista, lajistossa on mm. lehtokuusamaa ja mustakonnanmarjaa. Rinteen eteläosassa on viisi puumaista lehmusta ja joitakin vesamaisia runkoja. Alueen rajaukseen sisältyy myös rinteen pohjoisosan metsää, jossa kasvaa vanhoja koivuja ja joitakin jättiläismäisiä kuusia. Välipuustossa vallitsevat nuoret lehtipuut ja kuusi, pientä lehmustakin on jonkin verran. Lahopuuta on melko runsaasti, sitä vaativasta eläinlajistosta alueella elää ainakin melko harvinainen ja hyvin paikoittainen kääpäkoi.
Suositus
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
10. Metsäoppilaitoksen opetusmetsä (P)
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Osaa Metsäoppilaitoksen pihapiirin metsäkuvioista on hoidettu säästömetsinä antamalla niiden tarkoituksellisesti kehittyä luonnontilaiseen suuntaan. Rajaus sisältää
näistä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävimmän. Rinnemetsän ylispuustoa vallitsevat järeät kuuset joiden seassa kasvaa myös mäntyä, koivua ja haapaa sekä
muutama kookas lehmus. Välipuusto ja alikasvos ovat lehtipuuvaltaisia. Osa alueen
vanhoista haavoista on keloutunut kolopökkelöiksi, myös kookasta maapuuta on
jonkin verran. Rinteen yläosat ovat lehtomaista kangasmetsää, pääosin rinne on tuoretta lehtoa. Lehtolajeista mainittakoon melko runsaat näsiä, lehtokuusama ja mustakonnanmarja. Vanhoilla haavanrungoilla kasvaa mm. samettikesijäkälää. Kolohaavoissa on aikoinaan asustanut liito-orava. Viime vuosina sitä ei kuitenkaan ole enää
havaittu alueella, vaikka pihapiirin metsät ovat säilyneet lajille sopivana elinympäristönä. Seutukaavaehdotuksessa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on
ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU).
Suositus
Alueen tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena. Muun muassa liito-oravan esiintymisen turvaamiseksi metsäyhteys ympäröiviin metsiin tulisi säilyttää. Nastolan puoleisten avohakkuiden vuoksi yhteys itäpuoleisiin metsiin on jo lähes katkennut.
11. Selkojärven eteläpään korpi (P)
Selkojärven etelärannan tuntumassa sijaitsevalla, loivasti rantaan viettävällä ruohoja heinäkorpialueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisältyy kasvillisuudeltaan edustavin osa korvesta sekä
myös järven eteläpään avointa sara- ja ruoholuhtaa. Korpialueella on laajalti tihkupintaa vaikka varsinaiset lähteet puuttuvat. Osa alueesta lienee aikoinaan ollut nykyistä avoimempaa laidunta tai muuta niittyä; järven rannan venepaikkojen luona on
edelleenkin kovapohjaisia niittymäisiä laikkuja. Korpea on aikoinaan ojitettu mutta
alue ei ole päässyt kokonaan kuivahtamaan harjunrinteen lähteisyyden ansiosta. Nykyään korpea vallitsee nuori, osin varttunut koivu-, harmaaleppä- ja mäntyvaltainen
puusto. Tavallisia korpikasveja ovat mm. metsäalvejuuri, rentukka, peltokorte, suoorvokki, kurjenjalka, niittykellukka, ranta-alpi, kurjenmiekka, korpikaisla, viitakastikka ja ruokohelpi. Alueen keskivaiheilla on vaateliaiden velholehden ja kaislasaran
runsaat kasvustot. Seutukaavaehdotuksessa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU).
Suositus
Alueen tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena.
12. Selkojärven kaakkoisrannan lähde (P)
Selkojärven kaakkoisrannalla rantaan vievän kärrytien varressa on vedenottoon käytetty lähde. Lähteen lasku-uoma ympäröivine tihkupintoineen on vielä säilynyt metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän elinympäristön piirteitä.
Lähteen varsinaiseksi silmäksi arveltu lammikko on kooltaan n. 3 x 6 m. Osa sen vedestä tulee lyhyen ojan kautta silmän pohjoispuolelle kaivetusta pienemmästä lammikosta. Kaivannossa on betonirengas pumppuineen ja maalle johtavine vesiletkuineen, lisäksi viereen on pystytetty sähkötolppa.
Järven rantaan virtaavan lasku-uoman ja sitä ympäröivän tihkupinnan tuntumassa on
paju- ja koivuluhtaa. Sen putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. järvikorte, rönsyleinikki, kurjenjalka, niittykellukka, ranta-alpi, kurjenmiekka, korpikaisla ja ruokohelpi;
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selvimmin lähteisyyteen viittaa kevätlinnunsilmä. Lasku-uomasta ja ilmeisesti varsinaisesta lähteensilmästäkin on nostettu runsaasti näkinsammalta maalle kuivumaan.
Lähteen ympäristössä kasvaa muutama näsiä ja koiranheisi, lisäksi pumppukaivannon reunassa on hieman muitakin lehtokasveja: imikkää, lehtokuusamaa ja lehtopähkämöä. Seutukaavaehdotuksessa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on
ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU).
Suositus
Lähteen ja sen ympäristön tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena.

3.5 Haramaanjärvi
Haramaanjärvi on kooltaan n. 66 ha. Sen rannoille on johdettu joitakin pieniä ojia.
Haramaanjärven vedet laskevat länsirannan Myllyojaa pitkin Selkojärveen. Vesi on
kirkasta, mutta ei tutkittua tietoa laatuluokasta. Itärannalla ja pohjoispäässä rannan
tuntumaan ulottuu peltoja, pääosin rantaan rajoittuu metsiä. Järven eteläosassa on
pieni saari. Asutus keskittyy kaakkoiselle rannalle, lisäksi etelä- ja pohjoispäässä on
yksittäinen mökki.
Kuten Selkojärvellä, Haramaanjärvenkin rannoilla on pienellä alueella ympäristön
pinnanmuotojen ansiosta varsin monenlaisia kasvillisuustyyppejä. Sekä länsi- että
itärannalla rantaan tai sen tuntumaan ulottuu korkeita kalliomäkiä jyrkänteineen.
Varsinaiset kalliorannat keskittyvät Huhdin- ja Petkelvuoren alueelle, joka on myös
maisemallisesti varsin komeaa. Yleensä rannat ovat soraiset tai kivikkoiset, paikoin
on myös hiekkapohjaa. Karuhkojen rantojen kasvillisuus on melko niukkaa ja lajistoltaan tavanomaista. Rantavedessä viihtyvät mm. nuottaruoho ja ulpukka, paikoin
rannan tuntumassa on harvaa kortteikkoa ja ruovikkoa. Luhtarantaa on melko kapealti lähinnä järven etelä- ja pohjoisosassa. Rantaan rajoittuu kaksi ojitettua suota joista
pohjoispään Huhdinsuo on melko laaja. Eteläpäässä on pieni ruoho- ja heinäkorpilaikku joka vaihettuu pienialaiseen tervaleppäluhtaan. Tervaleppäluhtaa on hieman
muillakin rannoilla.
Kivennäismaiden metsät ovat pääosin lehtomaista ja tuoretta kangasta mutta lehtometsääkin on suhteellisen runsaasti varsinkin rantojen läheisyydessä. Ammoinen laiduntaminen näkyy monin paikoin metsäkasvillisuuden rakenteessa. Laajimmat kalliomänniköt sijoittuvat Huhdin- ja Petkelvuorelle. Rannanläheistä puustoa vallitsevat
tavallisimmin varttuneet, osin järeätkin kuuset, sekapuuna kasvaa yleisesti koivua ja
haapaa. Lehtipuuvaltaista metsää on lähinnä luoteis- ja pohjoisosassa. Metsälehmusta
kasvaa harvakseltaan eri puolilla aluetta. Järven lounaispuolella ulottuu laaja hakkuuaukea lähes rantaan saakka. — Huhdin- ja Petkelvuori ovat osa “luonnonarvoiltaan kohtalaisen arvokasta”, arvoluokkaan 5 kuuluvaa Huhdinvuoren–
Kuolemanmäen kallioaluetta (ks. tarkemmin Hamari ym. 1992a, b, c).

Arvokkaat luontokohteet
13. Kärmesniemenkallio (V)
Kärmesniemenkallio on Natura 2000 -verkoston kohde. Alue on kooltaan 14 ha ja se
on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi 1992 sekä 1994 (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2000). Luonnonsuojelualue on pääosin vanhaa kangasmetsää joka sisältää
myös Haramaanjärven rantalehtoa sekä pienialaisen kallionaluslehdon. Seutukaavaehdotuksessa alue on pääosin luonnonsuojelualuetta (SL), itäisin osa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU).
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14. Myllyojan ja Haramaanjärven länsirannan lehto (P)
Myllyoja on pieni ja kirkasvetinen puro joka laskee Haramaanjärvestä Selkojärven
Täkkästenpohjan luhtaan. Puron loppuosaa lienee aikoinaan kaivettu Täkkästensuota
kuivattaessa mutta muuten uoma meandereineen vaikuttaa luonnontilaiselta. Puron
länsiosassa on vähäinen “koskikivikko”. Purossa kasvaa jonkin verran vesikasvillisuutta, suupuolella mm. ulpukkaa ja ratamosarpiota. Rantakasvillisuus on lajistoltaan
varsin tavanomaista mutta varsinkin purontöyräillä on hyvin rehevää ja monilajista
lehtokasvillisuutta. Lehtoruohoista runsaita ovat mm. mustakonnanmarja, kevätlinnunherne ja imikkä, paikoittaisemmin tavataan mm. lehto-orvokkia, velholehteä ja
lehtopähkämöä. Puron alkupäässä kasvaa mm. punakoisoa. Vaateliaista pensaista
lehtokuusama ja näsiä ovat tavallisia, mustaherukka ja koiranheisi vähälukuisempia.
Puronvarren puusto on suupuolella nuorta ja lehtipuuvaltaista, enimmäkseen kuitenkin varttunutta. Varttuneen puuston päälaji on yleensä kuusi, sekapuuna tavataan
koivua, haapaa, raitaa ja harmaaleppää, itäpäässä myös lehmusta. Varttunut puusto
keskittyy puron pohjoisrannalle, sillä puron eteläpuolinen alue on laajalti avohakattu
lähes puroon asti. Jäljelle jätetystä harvasta reunuspuustosta osa on kaatunut purouoman yli. Hakkuuaukko ulottuu idässä Haramaanjärven länsipuolisen jyrkänteen
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alkuun asti missä rehevää lehtokasvillisuutta on merkittävästi myös puron eteläpuolella. Muuten puroa reunustava metsä on pääosin lehtomaista kangasta. Puron pohjoispuolella kasvillisuuteen heijastuu aiemman laidunnuksen vaikutus.
Haramaanjärven länsirannan jyrkänteen alusmetsä liittyy kiinteästi Myllyojan puronvarsilehtoon. Jyrkkä rinne on enimmäkseen lohkareikkoa. Sammalpeitteisten lohkareiden joukossa kasvaa paikoin runsaana mm. kallioimarre, kivikkoalvejuuri, käenkaali ja vanamo. Elävä puusto on enimmäkseen pienikokoista ja vähäistä mutta rinteen yläosassa on kookkaita lakkapääpetäjiä. Kivikkoon on kaatunut jonkin verran
kookastakin lahopuuta. Rinteen alta rantaan ulottuva metsä on lehtomaista kangasta
jota vallitsevat varttuneet–järeät kuuset. Sekapuuna on mm. joitakin lehmuksia ja järeitä haapoja; eräällä rannan jättihaavoista kasvaa harvinaistunutta raidankeuhkojäkälää. Lehtokasveja on paikoin melko runsaasti, lajeista mainittakoon näsiä, lehtokuusama, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne ja imikkä. Rajatun alueen eteläpään
notkossa on hiirenporrasvaltaista saniaiskorpea ja -lehtoa; yläpäästään rantaan viettävää notkoa on osin ojitettu. Seutukaavaehdotuksessa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU).
Luonnoltaan arvokas kokonaisuus sisältää useampia luontotyyppejä joissa on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän elinympäristön piirteitä. Myllyoja on
myös vesilain tarkoittama luonnontilainen purouoma, jonka muuttaminen on kielletty.
Suositus
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
15. Huhdinsuo (V)
Huhdinsuon lisäksi rajaukseen sisältyy Huhdinvuoren luoteisrinteen metsää. Laidunnuksen vaikutus kasvillisuuteen on useilla paikoilla selvä. Huhdinsuo on aikoinaan
ojitettu ja nykyisin muuttumaa ja turvekangasta. Valtapuuston muodostavat varttuneet koivut ja männyt. Pajua ja paatsamaa on paikoin runsaasti. Järven rannassa on
hieman pajuluhtaa.
Huhdinsuon kaakkoispuolella on pieni kallioalue, jonka tallaukselta hyvin säilyneillä
jäkäläkallioilla kasvaa mm. kalliokohokkia. Kallion eteläpuolella on lehtipuuvaltainen puronotko; järven lähellä vähäinen puro on uurtunut syvälle metsämaahan. Purouoman tuntumassa kasvaa mm. hiirenporrasta ja muita saniaisia sekä varttunutta
tervaleppää. Puustossa on runsaasti järeitä haapoja ja hieman lehmuksia. Puron ympäristön ja eteläisen alueen metsäkasvillisuus on kasvupaikkatyypiltään enimmäkseen lehtomaista kangasta. Alueen eteläpään rinteellä on kuitenkin isoalvejuurivaltaista saniaislehtoa ja soistunutta tihkupintaa. Puusto on järeää kuusikkoa.
Metsäalueen harvalukuisesta linnustosta havaittiin pyy, varpuspöllö ja uhanalainen,
vaarantuneeksi arvioitu pikkutikka. Järvellä uiskenteli kolmen vanhan kuikan parvi,
mutta kyseessä saattaa olla pesimättömien lintujen joukko. Aiemmin, viitisen vuotta
sitten kuikka on ilmeisesti vielä pesinyt järvellä.
Alueen rajaus noudattaa erityisesti suojeltavalle lajille sopivan elinympäristön rajausta. Alueella on myös luontotyyppejä jotka täyttävät metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja
erityisen tärkeän elinympäristön piirteet. Seutukaavaehdotuksessa alue on maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja
(MU).
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IITTI
KYMIJOKI-MANKALAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA
TÄYDENNYS
Koskee osaa tilasta Metsä-Kananoja 1:462.
MUUTOS KOSKEE SELKOJÄRVEN-HARAMAANJÄRVEN ALUETTA
TÄYDENNYS KOSKEE ARRAJÄRVEN TIIRINMAAN ALUETTA
YLEISKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET:
VV

UIMARANTA-ALUE
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen uimarantakäyttöön liittyviä rakennuksia ja rakennelmia.

RA

LOMA-ASUNTOALUE.
Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet rakennuspaikat on merkitty mustalla pisteellä.
Kullekin vähintään 3000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti:
Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala
on enintään 130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja
sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa.
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m².
Muita talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen
- alle 5 000 m²:n rakennuspaikat 160 kerros-m²
- vähintään 5 000 m²:n rakennuspaikat 200 m².
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat
- sauna 15 m
- muut rakennukset 30 m
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä
poikkeuksen, jos se maasto-olosuhteiden johdosta on perusteltua ja rakennus sopeutuu maastoon ja maisemaan.

LV

YLEINEN VENEVALKAMA-ALUE

MU

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN
OHJAAMISTARVETTA
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia.

1

MY

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ
YMPÄRISTÖARVOJA
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodostumien ja –maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä
luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen.
Rantametsiä, pellon ja metsän reunavyöhykkeitä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkeskus Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen.
OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

pv-1

VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE
Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan I-luokan vedenhankinnalle tärkeä
pohjavesialue.
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia
vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua.
Osa-alueella rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 3 luvun 2 §
(pohjaveden muuttamiskielto), ympäristönsuojelulain 1 luvun 7§ (maaperän pilaamiskielto) ja 8§ (pohjaveden pilaamiskielto).
Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten,
ettei aiheudu pohjaveden laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

sl

YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA
MRL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan,
vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot.
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Numero viittaa ympäristöselvitykseen.

RAKENNUSPAIKKAA JA RAKENTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
Rannasta 10 m etäisyydelle ulottuvaa rakennuspaikan osaa tulee hoitaa siten, että alue säilyy
mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää kookkaiden mäntyjen ja haapojen sekä tervaleppien säilyttämiseen.
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto.
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön.
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Ympärivuotisen asunnon ja loma-asunnon alimman vaurioituvan lattiarakenteen tulee olla keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/50) yläpuolella, mihin tulee
vielä lisätä vesistön erityispiirteistä johtuva lisäkorkeus 0,3 m ….n. 1 m. Tämä määräys koskee
myös muita rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita.
VESI- JA JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
Mitään jätevesiä ei saa päästää puhdistamatta vesistöön.
RA-aluetta koskevat määräykset:
WC-vedet on johdettava ensisijaisesti umpisäiliöön. Lupaviranomaisen harkinnan mukaan
voidaan WC- vedet käsitellä myös rakennuspaikkakohtaisesti. Jätevesien maaperäkäsittelyä
varten on järjestettävä 2-3 -osainen saostuskaivo ja imeytyskenttä tai maasuodin vähintään
30 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta alueelle, missä maaperä on tarkoitukseen sopivaa ja minne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä
tulisi ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Mikäli maaperä ei sovellu jätevesien käsittelyyn, on jätevedet johdettava umpikaivoon. Jätevesien käsittelytapa on tutkittava
jokaisen rakennuslupahankkeen yhteydessä erikseen. Vähäisille pesuvesille voidaan käyttää
imeytyskaivoa tai –kuoppaa. Rakennuslupaviranomainen voi maasto-olosuhteiden perusteella myöntää etäisyydestä poikkeuksen.
Jätevesien imeyttäminen maaperään pohjavesialueilla on kielletty, maasuodinta voidaan
yleensä käyttää. Maasuodattimen jälkeen jätevedet tulee johtaa pinta- ja pohjavesien kannalta turvalliseen paikkaan. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esitettävä talousveden hankintaa ja jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma riittävine maaperä- ja korkeusasematietoineen.
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty alueella, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä.
Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta.
YLEISET MÄÄRÄYKSET:
VV- , LV-, MU- ja MY-alueilta on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukainen rakennusoikeus sijoitettu saman maanomistajan RA- alueille.
SUOSITUKSET:
RA -alueita koskee seuraava suositus:
Jätevesien osalta suositellaan keskitettyjä ratkaisuja.
Suositeltava käymälä on muu ratkaisu kuin vesikäymälä.
Metsänhoidossa noudatetaan Metsäkeskus Tapion antamia luonnonläheistä metsänhoitoa koskevia metsänhoitosuosituksia.

RAKENNUSLUVAN SAA MYÖNTÄÄ ILMAN RANTA-ASEMAKAAVAA TÄMÄN YLEISKAAVAN
MUKAISEEN RAKENTAMISEEN SEURAAVILLA ALUEILLA:
 RA- ALUEILLA.
3

Helsinki 28.12.2016

KARTTAAKO OY

Pertti Hartikainen
dipl.ins.

Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) …
Ehdotus nähtävänä (MRA 19 §) …
Hyväksytty valtuustossa …

Saanut lain voiman
Diaarinumero …

4

739/10.02.02/2016
Kaavtmk 9.1.2017 § 1

IITTI
KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN
RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA TÄYDENNYS
Koskee osaa tilasta Metsä-Kananoja 1:462.

KAAVASELOSTUS
Luonnos

Helsinki 28.12.2016

Pertti Hartikainen
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
09-1481943, 0400-425390
Vireille tulo: KH:n päätös 20.6.2016 § 131
Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) …
Ehdotus nähtävänä (MRA 19 §) …
Hyväksytty valtuustossa …
Diaarinumero …

SISÄLLYSLUETTELO
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ............................................................................................................ 2
1.11
1.12

2.

TIIVISTELMÄ .......................................................................................................................................... 3
2.1
2.2
2.3

3

3.2

4.3

5.2

5.3

Mitoituksen perusteet................................................................................................................ 17
5.11
Mitoituksen yleiset perusteet ........................................................................................ 17
5.12
Muunnettu rantaviiva ja mitoitus.................................................................................. 18
Aluevaraukset ........................................................................................................................... 19
5.21
Loma-asuntoalueet ....................................................................................................... 19
5.22
Muut alueet ................................................................................................................... 20
Vesi- ja jätehuolto ..................................................................................................................... 20

KAAVAN VAIKUTUKSET .................................................................................................................. 21
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset .......................................................... 16
Osallistuminen ja yhteistyö....................................................................................................... 16
4.21
Osalliset ........................................................................................................................ 16
4.22
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt .................................................................... 16
Yleiskaavan tavoitteet ............................................................................................................... 16
4.31
Yleiskaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet ................................................................. 16
4.32
Maakuntakaavan asettamat tavoitteet ........................................................................... 17

YLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA TÄYDENNYKSEN KUVAUS .................................................. 17
5.1

6

Selvitys suunnittelualueen oloista............................................................................................... 5
3.11
Luonnonolot ................................................................................................................... 5
3.12
Maaperä ja geomorfologia ............................................................................................ 12
3.13
Pohjavesi ...................................................................................................................... 12
3.14
Esihistorialliset kohteet ................................................................................................ 13
3.14
Maanomistus ................................................................................................................ 13
Suunnittelutilanne ..................................................................................................................... 13
3.21
Maakuntakaava ............................................................................................................. 13
3.22
Yleiskaava .................................................................................................................... 14
3.23
Ranta-asemakaava ........................................................................................................ 15

YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET .................................................................................. 16
4.1
4.2

5.

Kaava-aluetta koskevat aiemmat käsittelyvaiheet ...................................................................... 3
KHO:n päätöksen merkitystä koskeva arvio .............................................................................. 3
Kaavan sisältö ............................................................................................................................. 4

LÄHTÖKOHDAT .................................................................................................................................... 5
3.1

4

Kaavan laatija ............................................................................................................................. 2
Kaava-alueen sijainti .................................................................................................................. 2

Suhde maakuntakaavaan ........................................................................................................... 21
Suhde rantayleiskaavan mitoitusperusteisiin ............................................................................ 22
Vaikutus luonto- ja maisema-arvoihin...................................................................................... 22
Pohjavesi ................................................................................................................................... 23
Merkitys yhtenäisen vapaan rannan ja yleisen virkistyksen kannalta ...................................... 24
Sosiaaliset vaikutukset .............................................................................................................. 24

TUTKITUT VAIHTOEHDOT............................................................................................................... 24

1

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.11

Kaavan laatija

KARTTAAKO OY
DI Pertti Hartikainen
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
puh. 09-1481943, 0400-425390,
sähköp. phartikainen@kolumbus.fi
1.12

Kaava-alueen sijainti

Yleiskaavan muutos ja täydennys koskee osaa Iitin kunnan omistamasta tilasta Metsä-Kananoja
1:462. Yleiskaavan täydennys koskee Arrjärven Tiirinmaan aluetta. Muutos koskee Selkojärven ja
Haramaanjärven eteläosaa
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2.

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaava-aluetta koskevat aiemmat käsittelyvaiheet

Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 10.9.2002. Arrajärven
Tiirinmaan ja Veljestenharjun alueella yleiskaava jäi osin laillistumatta KHO:n päätöksellä
19.10.2004. Laillistumatta jäi
- Tiirinmaalla 8 ja Veljestenharjun alueella 3 omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA)
ennen muuta epäselvän/ristiriitaisen kaavamääräyksen perusteella sekä
- loma- ja matkailualueen varaus (R) ennen muuta alueen luontoarvojen ja riittämättömän vaikutusten arvioinnin perusteella. R-alueen varaukseen sisältyi rakennusoikeus, jonka määrä on 4
rantarakennuspaikkaa ja 4 taustamaaston rakennuspaikkaa.
KHO:n päätöksellä laillistumatta jääneille Tiirinmaan ja Veljestenharjun alueille laadittiin yleiskaavan muutos ja täydennys, joka hyväksyttiin valtuustossa 28. 8.2012. Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa.
2.2

KHO:n päätöksen merkitystä koskeva arvio

Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta em. KHO:n päätöksellä 9.2.2016.
KHO on ratkaisussaan nojautunut niihin perusteluihin, joilla hallinto-oikeus (HaO) kumosi kaavan
Tiirinmaan osalta. HaO:n perusteluista ilmenee mm. seuraavaa:
- Asiassa on arvioitava, onko rakennusoikeutta voitu siirtää kaavassa esitetyllä tavalla Arrajärven
Tiirinmaan alueelle. Rakennusoikeutta on päätöksellä siirretty myös Veljestenharjun alueelle.
- Yleiskaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Tämä on tarpeellista virkistysmahdollisuuksien ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
- Rakennusoikeus on lähtökohtaisesti toteutettava siellä, missä se syntyy. Rakennusoikeuden siirtäminen esimerkiksi herkiltä alueilta toisaalle on kuitenkin mahdollista. Tällöin on myös niillä
alueilla, jonne siirrettävä rakennusoikeus on tarkoitus sijoittaa, huolehdittava vapaan yhtenäisen
rannan riittävyydestä.
- Kun otetaan huomioon Arrajärven ranta-alueella olevan rakentamisen määrä ja kaavassa Tiirinmaan alueelle muualta siirretyn uuden rakentamisen määrä, yhtenäisen rakentamattoman alueen osuus Arrajärven Iitin kunnan alueella olevilla osilla jää varsin pieneksi, eikä asiassa ole arvioitavissa täyttääkö kaavaratkaisu maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n ja 73 §:n rantayleiskaavan sisällölle asettamat vaatimukset.
Arrajärven mannerrannan rakentamistiheydeksi muodostuisi Tiirinmaan kumotut 8 rakennuspaikkaa mukaan luettuna noin 8 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km. Oikeuskäytännön valossa se on
merkittävän korkea mitoitus ja oleellisesti korkeampi kuin yleiskaavassa sovellettu Arrajärven mitoitusperuste 6,5 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km.
Yleiskaavakartasta voi helposti havaita, että Arrajärven rannat on Tiirinmaan-Veljestenharjun ulkopuolella rakennettu kauttaaltaan niin täyteen, että yhtenäisen rakentamattoman alueen osuus Arrajärven Iitin kunnan alueella olevilla osilla jää HaO:n toteamalla tavalla varsin pieneksi.
Laissa ei ole mitään lukuarvoja, joihin nojautuen kaavassa voitaisiin osoittaa, että ranta-alueille jää
lain tarkoittamalla tavalla riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Valitustilanteessa yhtenäisen
rakentamattoman rannan riittävyyden ratkaisee HaO ja viime kädessä KHO.
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Vaikka rakennusoikeuden siirtoon Selkojärven ja Haramaanjärven alueilta epäilemättä on vankat
maakäytölliset perusteet, siirron rajoitteeksi on muodostunut Arrajärven korkea rakentamistiheys ja
vähäinen vapaa yhtenäinen ranta.
Osa Arrajärvestä sijaitsee Lahden kaupungin alueella. Tälle alueelle ei ole laadittu rantayleiskaavaa,
joten sen alueen mitoitusta ja rakentamattoman rannan osuutta ei ole ratkaistu. Iitin kunta ei voi
oman alueensa kaavoituksessa nojautua oletuksiin Lahden kaupungin alueen tulevista kaavaratkaisuista ja rakentamattoman rannan määrästä. Iitin kunta ei voi omilla kaavaratkaisuillaan vaarantaa
niiden maanomistajien tasavertaisia rakentamismahdollisuuksia , joiden maat sijaitsevat Arrajärven
Lahden kaupungin puoleisella osalla.
Edellä olevan perusteella rakennusoikeuden siirtäminen Sekojärven ja Haramaanjärven alueelta
Arrajärven Tiirinmaalle vaarantaisi kaavan laillisuuden.
2.3

Kaavan sisältö

Loma-asuntoalueet
Kaavassa on osoitettu ne 8 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA), jotka KHO:n päätöksellä jäivät
laillistumatta Tiirinmaan alueella. Näistä 4 rakennuspaikkaa on osoitettu Selkojärven eteläosaan
olemassa olevan asutuksen tuntumaan ja 4 rakennuspaikkaa Haramaanjärven eteläosaan olemassa
olevan loma-asutuksen tuntumaan.
Keskimääräinen rakennuspaikan koko on n. 5150 m2 ja keskimääräinen rakennuspaikan rantaviivan
pituus on n. 65 m. Rakennuspaikat voidaan toteuttaa yleiskaavan nojalla ilman ranta-asemakaavaa.
Muut alueet
Selkojärven etelärannalle on osoitettu yleinen uimaranta (VV) perinteisesti uimarantana käytettyyn
paikkaa. Uimarantavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta se on osoitettu virheelliseen
paikkaan noin 100 m sivuun perinteisestä paikasta. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan kaavan M-alueelle ja aiempi uimarantavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan kaavan sl-suojelumerkintä (11sl).
Yleisen uimarannan viereen on osoitettu yleinen venevalkama (LV) perinteisesti käytettyyn paikkaan. Venevalkamavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta se on uimarannan tapaan
osoitettu virheelliseen paikkaan. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan kaavan
M-alueelle ja aiempi venevalkamavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan
kaavan sl-suojelumerkintä (11sl).
Em. sl- suojelumerkinnän perusteena on korpialue, jota luontoselvityksessä luonnehditaan mm. seuraavsti: Rantaan viettävällä ruoho- ja heinäkorpialueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen
tärkeän elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisältyy kasvillisuudeltaan edustavin osa korvesta sekä
myös järven eteläpään avointa sara- ja ruoholuhtaa. Korpialueella on laajalti tihkupintaa vaikka
varsinaiset lähteet puuttuvat.
Selkojärven itärannalle on osoitettu MY-alue voimassa olevan kaavan MU-alueelle ja kohteen merkitys on täsmennetty suojelua koskevalla sl-merkinnällä (7sl). Suojelun perusteena on lehmusmet-
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sikkö (n. 0,3 ha), johon sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runkoja. Kohde täyttää luonnonsuojelulain suojeltavan luontotyypin kriteerit (jalopuumetsikkö).
Tiirinmaan alue on osoitettu MU-alueeksi. KHO:n päätöksellä kumoutuneessa kaavassa alueelle oli
osoitettu 8 loma-asunnon rakennuspaikkaa.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.11

Luonnonolot

Voimassa oleva rantayleiskaava nojautuu yleiskaavoituksen yhteydessä laadittuun luonnonoloja
koskevaan selvitykseen (Iitin Kymijoen – Mankalan rantayleiskaava-alueen luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy/Markku Heinonen, 2001).
Käsillä olevaa hanketta varten Selkojärven ja Hamaanjärven alueelle laadittiin v. 2016 uusi luontoselvitys , joka kattaa ne alueet, jotka etukäteen arvioitiin rakennuspaikkojen mahdolliseksi sijoitusalueeksi. Selvitys kattaa paljon laajemman alueen kuin mihin rakennuspaikat on osoitettu.
Vuoden 2001 luontoselvityksen tiivistetty yhteenveto, Sekojärvi
Selkojärven kivikkoisten rantojen vesi- ja rantakasvillisuus on karuhkoille rannoille tyypillistä, tavallisia lajeja ovat mm. rantakukka, ranta-alpi, suoputki, jokapaikansara ja siniheinä. Monin paikoin
on myös harvahkoa ruovikkoa ja rantaluhtia, jotka ovat yleensä kapeita. Leveimmät ja rehevimmät
rantaluhdat sijaitsevat järven eteläpäässä ja koillisosan Täkkästenpohjassa.
Selkojärven ympäristön maa- ja kallioperä sekä pinnanmuodot ovat kasvillisuudelle tavanomaista
suotuisampia. Tämä näkyy lajiston ja kasvillisuustyyppien moninaisuutena. Metsät ovat puustoltaan
varttuneita, osin nuoria ja melko reheviä. Ne ovat enimmäkseen kangasmetsiä mutta paikoin rinteillä on lehtoakin. Järven eteläpäässä rantaan rajautuva metsä on melko laajalti soistunutta, alueella on
tihkuisuutta ja yksi lähde. Löllänvuoren lakiosassa on hyvin säilynyttä kalliomännikköä.
Lehtipuuvaltaisista alueista on erikoisuutena mainittava Löllänvuoren pohjoisrinteellä oleva laajahko varttuneiden, osin järeidenkin puiden muodostama haavikko. Rantamökille johtava tie on johdettu metsälehmuskasvuston halki. Metsälehmusta kasvaa siellä täällä muuallakin rannoille viettävillä
lehtomaisilla rinteillä. Järven eteläpäästä löytyi melko harvinaisen karhunkäävän itiöemä.
Arvokkaiden luontokohteiden tiivistetty kuvaus

11. Selkojärven eteläpään korpi (P) (sijaitsee kaava-alueella)
Loivasti rantaan viettävällä ruoho- ja heinäkorpialueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen
tärkeän elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisältyy kasvillisuudeltaan edustavin osa korvesta sekä
myös järven eteläpään avointa sara- ja ruoholuhtaa. Korpialueella on laajalti tihkupintaa vaikka
varsinaiset lähteet puuttuvat. Osa alueesta lienee aikoinaan ollut nykyistä avoimempaa laidunta tai
muuta niittyä; järven rannan venepaikkojen luona on edelleenkin kovapohjaisia niittymäisiä laikkuja. Korpea on aikoinaan ojitettu mutta alue ei ole päässyt kokonaan kuivahtamaan harjunrinteen
lähteisyyden ansiosta. Nykyään korpea vallitsee nuori, osin varttunut koivu-, harmaaleppä- ja mäntyvaltainen puusto. Tavallisia korpikasveja ovat mm. metsäalvejuuri, rentukka, peltokorte, suo-
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orvokki, kurjenjalka, niittykellukka, ranta-alpi, kurjenmiekka, korpikaisla, viitakastikka ja ruokohelpi. Alueen keskivaiheilla on vaateliaiden velholehden ja kaislasaran runsaat kasvustot.
Suositus
Alueen tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena.
Arvokkaat luontokohteet

10. Metsäoppilaitoksen opetusmetsä (P) (sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella)
Osaa Metsäoppilaitoksen pihapiirin metsäkuvioista on hoidettu säästömetsinä antamalla niiden tarkoituksellisesti kehittyä luonnontilaiseen suuntaan. Rinnemetsän ylispuustoa vallitsevat järeät kuuset joiden seassa kasvaa myös mäntyä, koivua ja haapaa sekä muutama kookas lehmus. Välipuusto
ja alikasvos ovat lehtipuuvaltaisia. Osa alueen vanhoista haavoista on keloutunut kolopökkelöiksi,
myös kookasta maapuuta on jonkin verran. Rinteen yläosat ovat lehtomaista kangasmetsää, pääosin
rinne on tuoretta lehtoa. Kolohaavoissa on aikoinaan asustanut liito-orava. Viime vuosina sitä ei
kuitenkaan ole enää havaittu alueella, vaikka pihapiirin metsät ovat säilyneet lajille sopivana
elinympäristönä.
Suositus
Alueen tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena. Muun muassa liito-oravan esiintymisen turvaamiseksi metsäyhteys ympäröiviin metsiin tulisi säilyttää. Nastolan puoleisten avohakkuiden vuoksi yhteys
itäpuoleisiin metsiin on jo lähes katkennut.
12. Selkojärven kaakkoisrannan lähde (P) (sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella)
Lähteen lasku-uoma ympäröivine tihkupintoineen on vielä säilynyt metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja
erityisen tärkeän elinympäristön piirteitä. Lähteen varsinaiseksi silmäksi arveltu lammikko on kooltaan n. 3 x 6 m. Osa sen vedestä tulee lyhyen ojan kautta silmän pohjoispuolelle kaivetusta pienemmästä lammikosta. Järven rantaan virtaavan lasku-uoman ja sitä ympäröivän tihkupinnan tuntumassa on paju- ja koivuluhtaa. Sen putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. järvikorte, rönsyleinikki,
kurjenjalka, niittykellukka, ranta-alpi, kurjenmiekka, korpikaisla ja ruokohelpi; selvimmin lähteisyyteen viittaa kevätlinnunsilmä. Lasku-uomasta ja ilmeisesti varsinaisesta lähteensilmästäkin on
nostettu runsaasti näkinsammalta maalle kuivumaan. Lähteen ympäristössä kasvaa muutama näsiä
ja koiranheisi, lisäksi pumppukaivannon reunassa on hieman muitakin lehtokasveja: imikkää, lehtokuusamaa ja lehtopähkämöä.
Suositus
Lähteen ja sen ympäristön tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena.
6

Vuoden 2001 luontoselvityksen tiivistetty yhteenveto, Haramaanjärvi
Kuten Selkojärvellä, Haramaanjärvenkin rannoilla on pienellä alueella ympäristön pinnanmuotojen
ansiosta varsin monenlaisia kasvillisuustyyppejä. Sekä länsi- että itärannalla rantaan tai sen tuntumaan ulottuu korkeita kalliomäkiä jyrkänteineen. Varsinaiset kalliorannat keskittyvät Huhdin- ja
Petkelvuoren alueelle, joka on myös maisemallisesti varsin komeaa. Yleensä rannat ovat soraiset tai
kivikkoiset, paikoin on myös hiekkapohjaa. Karuhkojen rantojen kasvillisuus on melko niukkaa ja
lajistoltaan tavanomaista. Rantavedessä viihtyvät mm. nuottaruoho ja ulpukka, paikoin rannan tuntumassa on harvaa kortteikkoa ja ruovikkoa. Luhtarantaa on melko kapealti lähinnä järven etelä- ja
pohjoisosassa. Rantaan rajoittuu kaksi ojitettua suota joista pohjoispään Huhdinsuo on melko laaja.
Eteläpäässä on pieni ruoho- ja heinäkorpilaikku joka vaihettuu pienialaiseen tervaleppäluhtaan.
Tervaleppäluhtaa on hieman muillakin rannoilla.
Kivennäismaiden metsät ovat pääosin lehtomaista ja tuoretta kangasta mutta lehtometsääkin on suhteellisen runsaasti varsinkin rantojen läheisyydessä. Ammoinen laiduntaminen näkyy monin paikoin
metsäkasvillisuuden rakenteessa. Laajimmat kalliomänniköt sijoittuvat Huhdin- ja Petkelvuorelle.
Rannanläheistä puustoa vallitsevat tavallisimmin varttuneet, osin järeätkin kuuset, sekapuuna kasvaa yleisesti koivua ja haapaa. Lehtipuuvaltaista metsää on lähinnä luoteis- ja pohjoisosassa. Metsälehmusta kasvaa harvakseltaan eri puolilla aluetta. Järven lounaispuolella ulottuu laaja hakkuuaukea
lähes rantaan saakka. — Huhdin- ja Petkelvuori ovat osa “luonnonarvoiltaan kohtalaisen arvokasta”, arvoluokkaan 5 kuuluvaa Huhdinvuoren–Kuolemanmäen kallioaluetta.
Arvokkaiden luontokohteiden tiivistetty kuvaus
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14. Myllyojan ja Haramaanjärven länsirannan lehto (P)
Rantakasvillisuus on lajistoltaan varsin tavanomaista mutta varsinkin purontöyräillä on hyvin rehevää ja monilajista lehtokasvillisuutta. Puronvarren puusto on suupuolella nuorta ja lehtipuuvaltaista,
enimmäkseen kuitenkin varttunutta. Puroa reunustava metsä on pääosin lehtomaista kangasta. Haramaanjärven länsirannan jyrkänteen alusmetsä liittyy kiinteästi Myllyojan puronvarsilehtoon.
Jyrkkä rinne on enimmäkseen lohkareikkoa. Rinteen alta rantaan ulottuva metsä on lehtomaista
kangasta jota vallitsevat varttuneet–järeät kuuset. Sekapuuna on mm. joitakin lehmuksia ja järeitä
haapoja; eräällä rannan jättihaavoista kasvaa harvinaistunutta raidankeuhkojäkälää. Rajatun alueen
eteläpään notkossa on hiirenporrasvaltaista saniaiskorpea ja –lehtoa. Luonnoltaan arvokas kokonaisuus sisältää useampia luontotyyppejä joissa on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän
elinympäristön piirteitä. Myllyoja on myös vesilain tarkoittama luonnontilainen purouoma, jonka
muuttaminen on kielletty.
Suositus
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
15. Huhdinsuo (V)
Huhdinsuo on aikoinaan ojitettu. Huhdinsuon kaakkoispuolella on pieni kallioalue, jonka tallaukselta hyvin säilyneillä jäkäläkallioilla kasvaa mm. kalliokohokkia. Kallion eteläpuolella on lehtipuuvaltainen puronotko; järven lähellä vähäinen puro on uurtunut syvälle metsämaahan. Purouoman tuntumassa kasvaa mm. hiirenporrasta ja muita saniaisia sekä varttunutta tervaleppää. Puustossa on runsaasti järeitä haapoja ja hieman lehmuksia. Puron ympäristön ja eteläisen alueen metsäkasvillisuus on kasvupaikkatyypiltään enimmäkseen lehtomaista kangasta. Alueen eteläpään rinteellä
on kuitenkin isoalvejuurivaltaista saniaislehtoa ja soistunutta tihkupintaa. Puusto on järeää kuusikkoa.Metsäalueen harvalukuisesta linnustosta havaittiin pyy, varpuspöllö ja uhanalainen, vaarantuneeksi arvioitu pikkutikka. Järvellä uiskenteli kolmen vanhan kuikan parvi, mutta kyseessä saattaa
olla pesimättömien lintujen joukko. Aiemmin, viitisen vuotta sitten kuikka on ilmeisesti vielä pesinyt järvellä.
Alueen rajaus noudattaa erityisesti suojeltavalle lajille sopivan elinympäristön rajausta. Alueella on
myös luontotyyppejä, jotka täyttävät metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän elinympäristön piirteet.
Suositus
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
Vuoden 2001 luontoselvityksen tiivistetty yhteenveto, Arrajärven Tiirinmaa
Tiirimaan alueen osalta ei ole todettu erityisiä luontoarvoja.
Vuoden 2016 luontoselvityksen tiivistetty yhteenveto
Käsillä olevaa hanketta Selkojärven ja Hamaanjärven alueelle laadittiin v. 2016 uusi luontoselvitys ,
joka kattaa ne alueet, jotka etukäteen arvioitiin rakennuspaikkojen mahdolliseksi sijoitusalueeksi.
Selvitys kattaa paljon laajemman alueen kuin mihin rakennuspaikat on osoitettu.
Selvitysalueella sijaitsee muutamia merkittäviä, pienialaisia luontokohteita. Selkojärven kaakkoispuolella on vesilain kriteerit täyttävä ja kasvillisuudeltaan merkittävä lähde ja lähdepuro. Selkojärven länsirannan lähellä kasvava lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain mukainen suojeltava luontotyyppi (yli 20 vähintään 10 cm läpimittaista runkoa). Haramaanjärven rannassa sijaitseva jyrkänne
alus- ja rantametsiköineen sekä viereinen puronotko on metsälakikohde. Muutoin valtaosa alueen
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metsistä on tällä hetkellä nuorta kasvatusmetsää, taimikkoa tai hakkuuaukkoa. Vanhaa erirakenteista puustoa löytyy lähinnä vain rantojen suojavyöhykkeiltä.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että alueelle kaavaillut kahdeksan rakennuspaikkaa kannattaa sijoittaa joko Selko- tai Haramaanjärven rannalle. Siten vältetään luontoarvoiltaan merkittävän rantametsävyöhykkeen tarpeeton pirstoutuminen molemmilla järvillä. Haramaanjärven rantavyöhyke
on Selkojärven rantaa monimuotoisempi lukuun ottamatta Selkojärven etelärannan kosteikkoja.
Haramaanjärven rantametsät ovat leveämpiä, puustoltaan ja topografialtaan monimuotoisempia
(mm. Jyrkänteitä ja kaksi puro- tai norolehtoa). Lisäksi Haramaanjärven ranta rajoittuu pohjoisessa
luonnonsuojelualueeseen, mikä pidentää rakentamatonta osuutta entisestään. Selkojärvenkin rantametsässä esiintyy arvokkaita kohteita (mm. järeitä haapoja), mutta ne ovat pistemäisiä. Huomattava
osa rantavyöhykkeestä on suhteellisen karua männikköä.
Toimenpidesuositus luontoselvityksen kannalta on ilmeinen. Kaikki kahdeksan rakennuspaikkaa
kannattaa sijoittaa Selkojärven itärannan etelä- ja keskiosaan siten, että eteläpään lähteinen kosteikko (Kuviot 1, 3 ja kuvion 4 etelälaita) sekä kuvion 7 lehmuslehto jäävät rakennuspaikkojen ulkopuolelle. Tällöin Haramaanjärven länsirantaan jää n. kahden kilometrin pituinen täysin rakentamaton ja luontoarvoiltaan huomattavan hieno rantakokonaisuus.
Luonto- ja maisemaselvityksen perusteella ei ole tarpeen antaa muita kaavoitusta koskevia suosituksia.
Kuviokohtainen yhteenveto RA-alueilla ja niiden tuntumassa Selkojärvellä

Kuvio 1. Vaihteleva rantavyöhykkeen soistunut metsikkökokonaisuus. Kuvioon sisältyy ruohoista
kangaskorpea, ruoho- ja lehtokorpea sekä rantaviivalla paju- ja koivuluhtaa. Reunoilla esiintyy
hieman tuoretta ja kosteaa lehtoa. Kuvion läpi virtaa lähdepuro, jonka reunamilla kasvillisuus saa
lähdekorven piirteitä. Puusto on erirakenteista ja melko vanhaa. Valtapuuna kasvaa yleensä hieskoivu, sekapuina mänty ja paikoin haapa sekä harmaaleppä. Kuusi muodostaa alikasvoksia ja väli9

puustoa. Pensaskerroksessa esiintyvät paatsama ja paikoin tuomi. Lahopuuta esiintyy runsaasti,
etenkin koivumaapuuta ja –pökkelöitä. Kuvion kasvisto on runsas ja vaatelias. Kangas- ja ruohokorvissa kasvavat suo-orvokki, ranta-alpi, kurjenjalka, rätvänä, oravanmarja, käenkaali, peltokorte,
riidenlieko, rentukka, korpikastikka, sudenmarja, hiirenporras, metsäalvejuuri, lillukka, ahomansikka, korpi-imarre, metsäimarre ja metsäorvokki. Luhdassa kasvavat mm. kurjenmiekka ja vesisara.
Kuvion korvissa esiintyy usealla paikalla harajuurta. Harvinainen kaislasara kasvaa lähdepuron vaikutusalueella kuvion itäosassa. Kuvion länsilaidassa on nuotiopaikka.
Kuvio 2. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorta taimikkoa. Valtapuina kasvavat koivu ja kuusi,
sekapuina pihlaja, harmaaleppä ja haapa.
Kuvio 3. Kuvio käsittää lähteen ympäristöineen. Parinkymmenen neliömetrin avolähteestä lähtee
pieni puro, joka rinteen alla hajaantuu kuvion 1 lähdekorven alueelle. Itse lähde on eustaattinen ja
kasvillisuudeltaan mesotrofinen tai hieman eutrofinen. Sammallajisto on vaateliasta, joukossa mm.
uhanalainen harsosammal. Lähteen ympärillä kasvaa koivuvaltaista metsää ja kasvillisuus vaihtuu
imikkä-lehto-orvokki tyypin lehdoksi. Sekapuuna kasvaa kuusta, haapaa ja raitaa, alikasvoksena
kuusta, pihlajaa, tuomea ja harmaaleppää. Kasvisto on vaateliasta, lajistossa mm. lehtokuusama,
paatsama, koiranheisi, käenkaali, oravanmarja, imikkä, lehto-orvokki, näsiä, mustakonnanmarja,
sudenmarja, sormisara, tuppisara, kielo, lillukka, ahomansikka ja niittyleinikki.
Kuvio 4. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaista nuorta kasvatusmetsää sekä käenkaalioravanmarja tyypin lehtolaikkuja. Sekapuuna kasvaa mäntyä haapaa ja koivua, sekä paikoin hieman
metsälehmusta. Kuvioon sisältyy myös mäntyvaltaisia kalliometsälaikkuja ja matalia jyrkänteitä.
Valtalajina kasvavat laajalti käenkaali, oravanmarja, lillukka ja mustikka. Muuhun lajistoon kuuluvat mm. metsäalvejuuri, hiirenporras, kivikkoalvejuuri, mustakonnanmarja, sudenmarja, imikkä,
punaherukka, lehtokuusama, metsäkastikka, sananjalka, ahomansikka, sormisara, tesma ja metsäorvokki. Lahopuuta on vähän.
Kuvio 5. Selkojärven rantaa seuraileva, metsätyypiltään vaihteleva suojavyöhyke, jossa kasvaa
vanhaa mäntyvaltaista puustoa. Sekapuuna kasvaa vaihtelevan runsaasti koivua, haapaa, raitaa,
harmaaleppää ja pihlajaa, paikoin myös tervaleppää. Lahopuuta tapaa paikoin kohtalaisesti. Vyöhyke on 5-10 metrin levyinen.
Kuvio 6. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan varttunut kuusitaimikko. Sekapuuna kasvaa hieman koivua, pihlajaa ja metsälehmusta. Tyypillisen lajiston lisäksi kuviolla esiintyvät mm. näsiä ja koiranheisi.

Kuvion 4 nuorta kuusikkoa. Taustalla matala lehtojyrkänne.

Rantapolku kuviolla 5 (Selkojärven rantaa).
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Selkojärven rantaa. Vasemmalla kuvion 7 sekametsää, oikealla kuvion 10 kuivaa kangasta.

Kuvio 7. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuvio, johon sisältyy myös imikkä-lehto-orvokki tyypin
lehtolaikkuja. Kuviolla kasvaa varttunutta, harvaa mänty- ja koivuvaltaista metsää, sekapuuna kuusta ja haapaa. Kuvion eteläreunassa (kuvioiden 6 ja 7 välissä) on lehmusmetsikkö (n. 0,3 ha), johon
sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runkoja. Kohde täyttää luonnonsuojelulain suojeltavan luontotyypin kriteerit (jalopuumetsikkö). Kuvion kasvilajisto on monimuotoinen ja vaatelias. Siihen kuuluvat mm. nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne, mustikka, käenkaali, oravanmarja, lehtokuusama, näsiä, koiranheisi ja mustakonnanmarja.
Kuviokohtainen yhteenveto RA-alueella ja sen tuntumassa Haramaanjärvellä

Kuvio 17. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorta ja varttunutta taimikkoa, laikuittaisesti käenkaali-oravanmarja tyypin lehtoa. Puusto on vaihtelevasti koivu- tai kuusivaltaista. Sekapuuna kasvaa
runsaasti haapaa ja mäntyä, paikoin myös raitaa ja pihlajaa. Metsälehmusta esiintyy laikuttaisesti,
paikoin runsaastikin. Kuviolla on säilytetty jättöpuuna pieninä metsiköinä, lähinnä haapaa ja koivua
sekä metsälehmuksia (Vrt. ilmakuva). Kasvillisuuden valtalajeina kasvavat käenkaali, oravanmarja,
metsäkastikka, mustikka ja sormisara. Muuta lajistoa kuviolla ovat mm. lehtokuusama, näsiä, koiranheisi, sudenmarja, mustakonnanmarja, tesma, metsävirna, nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne ja
valkolehdokki. Myös imikkää esiintyy paikoin.

Kookasta lehtokuusamaa ja nuorta haapaa kuviolla 17. Nuorta lehmusta kuvion 18 laidassa. Taustalla Haramaanjärvi.

Kuvio 18. Haramaanjärven rannalle on jätetty 10-20(-30) metriä leveä vanhan metsän suojavyöhyke. Enimmäkseen lehtomaisella kuviolla kasvaa haapa- ja kuusivaltaista erirakenteista metsää. Se11

kapuuna esiintyy koivua, mäntyä ja raitaa. Rannassa on yhtenäinen tervaleppävyö, joka paikoin
laajenee pieniksi metsiköiksi. Lehmusta kasvaa paikoin kuvion ylärinteessä. Lahopuuta tapaa melko
runsaasti, mm. haapapökkelöitä ja kookasta kuusimaapuuta.
Kuvio 19. Pieniä lehtokorpilaikkuja Haramaanjärven rannassa. Laikut ovat kehittyneet purojen ja
norojen osin lähteisille suualueille ja laskupuron luusuaan. Puusto on melko vanhaa ja erirakenteista. Valtapuuna kasvaa kookasta tervaleppää, sekapuuna haapaa, koivua ja kuusta, reunamilla myös
lehmusta. Kasvillisuus on monimuotoista ja vaateliasta:
Pensaskerros:
Lehtokuusama, näsiä, mustaherukka, paatsama, tuomi.
Kenttäkerros:
Hiirenporras, ranta-alpi,viitakastikka, käenkaali, oravanmarja, suo-orvokki, vehka, rentukka, kurjenjalka,
korpi-imarre, mesiangervo, isoalvejuuri, korpikaisla, sudenmarja, kevätlinnunsilmä, rantalitukka, isotalvikki,
harajuuri, maariankämmekkä, tuppisara, röyhysara, tesma ja velholehti.

Haramaanjärven rantametsää kuviolla 19.

Haramaanjärven eteläpään tervaleppäluhtaa (kuvio 20).

Kuvio 20. Haramaanjärven eteläpäähän on kehittynyt tervaleppävaltainen metsäluhta, sekapuuna
hieskoivua, harmaaleppää sekä hieman halavaa. Rannassa kasvaa pajukkoa. Kasvistoon kuuluvat
mm. vehka, kurjenjalka, järvikorte, ranta-alpi, terttualpi, harmaasara, röyhysara, pullosara, luhtasara, korpikaisla, peltokorte, rentukka, rantamatara, suoputki, tuomi ja mustaherukka.
3.12

Maaperä ja geomorfologia

Sekä maaperän että maastonmuotojen (geomorfologia) suhteen alue on melko yhtenäinen Laajassa
mielessä se koostuu järvien välisestä, kallioytimisestä moreeniselänteestä, joka laskee leveämpänä
Haramaanjärveen ja kapeampana Selkojärveen. Korkeuseroa järvien pintaan kertyy enimmillään
runsaat 20 metriä; suurin korkeusero syntyy Haramaanjärven ja Myllyojan suun jyrkänteisen mäen
kohdalla. Aivan alueen etelärajalla alkavat laajat, Salpausselkään liittyvät reunamuodostumat. Niiden maa-ainekset on Lahden (Nastolan) rajan takana yleisesti kaivettu suuriksi sorakuopiksi, mutta
harjuainesta yltää selvitysalueen puolelle (Esim. kuvio 17). Soraharjujen läheisyys on synnyttänyt
lähteitä, joista yksi merkittävimmistä sijaitsee Selkojärvestä kaakkoon, niukasti selvitysalueen puolella Pöytäsuon selänteeseen sisältyy kaksi pientä suota, joista toinen on vesitaloudeltaan luonnontilainen karu isovarpuräme, toinen ojitettu rehevä korpinotko.
3.13

Pohjavesi

Osa Selkojärven etelärannasta (länsiosa) on vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta (pv-1) .
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3.14

Esihistorialliset kohteet

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä

3.14

Maanomistus

Kunnan omistama tila Metsä-Kananoja käsittää kaava-alueen ja laajat alueet sen ympäristössä.

3.2

Suunnittelutilanne

3.21

Maakuntakaava

Iitti kuuluu Kymenlaakson liittoon. Ympäristöministeriö vahvisti 14.12.2010 maakuntakaavan
”Maaseutu ja luonto” .
Maakuntakaavassa Tiirinmaan alueeseen ei kohdistu varauksia tai merkintöjä.
Selkojärven-Haramaajärven alue on osoitettu pääosin MY-alueeksi, johon kohdistuu seuraavia määräyksiä:
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Aluekohtaiset perustelut

Alue 1285
Pohjaveasialueet
pv Selkolan pohjavesialue 1639
Maakuntakaavassa on annettu koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla
yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen.
3.22

Yleiskaava

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 10.9.2002. Myöhemmin siihen on tehty vähäisiä muutoksia. Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. Kaavan täydennys
koskee tätä aluetta.
Kaavan muutos koskee punaisella rajattuja alueita Selkojärvellä ja Haramaanjärvellä. Muutos koskee M-, MU-, LV- ja VV-aluetta.
14

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta, laaja kokonaisuus

3.23

Ranta-asemakaava

Alueella ei ole ranta-asemakaavaa.
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4

YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavan muuttaminen ja täydentäminen on käynnistetty kunnan aloitteesta.
Kunnanhallitus päätti kaavan vireille tulosta 20.6.2016 § 131.
4.2

Osallistuminen ja yhteistyö

4.21

Osalliset

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
Osalliset on todettu erillisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
4.22

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavahankkeen johdosta järjestettiin 20.5.2016 työneuvottelu K-S ELY-keskuksen ja K-L liiton
edustajien kanssa. Neuvottelussa todettiin alustavasti, että yhdyskuntarakenteen sekä SelkojärvenHaramaanjärven erämaatyyppisen kokonaisuuden kannalta parhaita rakentamisalueita ovat Selkojärven itärannan eteläosa sekä Haramaanjärven länsirannan eteläosa. Todettiin, että kaikki kysymykseen tulevat vaihtoehdot on tarpeen tarkastella kaavoituksen kuluessa. Kaava-asiakirjoissa on
tarpeen arvioida kaavamuutoksen merkitys maakuntakaavan laajan MY-varauksen (Selkojärvi –
Haramaanjärvi) kannalta.
OAS on ollut nähtävänä 12.9.-11.10.2016 ja siitä on pyydetty lausunnot. Yksi lausunto ja useita
mielipiteitä jätettiin. Lausunnon ja mielipiteiden johdosta kaavan laatija on tehnyt 8.11.2016 päivätyn kannanottoja koskevan yhteenvedon ja on antanut kannanottoja koskevan vastineen. ELYkeskuksella ei ollut huomautettavaa. Mielipiteissä vastustettiin Tiirinmaan alueella laillistumatta
jääneiden 8 rakennuspaikan sijoittamista Selkojärvelle ja Haramaanjärvelle.
Säyhteen kyläyhdistyksen pyynnöstä pidettiin kaavahanketta koskeva keskustelutilaisuus Säyhteen
kylällä 10.11.2016. Vapaamuotoisen keskustelun perusteella kaavan laatijalle muodostui se käsitys,
että vallitseva mielipide on: Puolet rakennuspaikoista sijoitetaan Selkojärven eteläosaan ja siellä
painotetusti olemassa olevan asutuksen kohdalle ja puolet Haramaanjärven lounaisosaan.
Kaavaluonnos pidetään nähtävänä (MRA 30 §) …
Kaavaehdotus pidetään nähtävänä (MRA 19 §) …
4.3

Yleiskaavan tavoitteet

4.31

Yleiskaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet

Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. Kumoutuneessa kaavassa oli siirretty yhteensä 8 rakennuspai-
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kan oikeus Selkojärveltä ja Haramaanjärveltä Arrajärven Tiirinmaan alueelle. KHO:n päätöksestä
voi päätellä, että rakennusoikeuksien siirtäminen verrattain tiheästi rakennetulle Arrjärvelle vaarantaa kaavan laillisuuden mm. vapaan yhtenäisen rannan riittävyyden perusteella (kohta 2.2).
Kaavalla osoitetaan laillistumatta jäänyt 8 rakennuspaikan oikeus tilan Metsä-Kananoja muille järville kuin Arrajärvelle. Rakennuspaikat pyritään sijoittamaan vapaata rantaa säästäen ryhmiin hyvien tieyhteyksien ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan siten, että rakennuspaikat eivät ole ristiriidassa erityisten luontoarvojen kanssa.
4.32

Maakuntakaavan asettamat tavoitteet

Maakuntakaavan sisältö ja sen asettamat tavoitteeton selvitetty kohdassa 3.21.
5.

YLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA TÄYDENNYKSEN KUVAUS

5.1

Mitoituksen perusteet

5.11

Mitoituksen yleiset perusteet

Käsillä oleva yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen rakennusoikeus nojautuu Kymijoen-Mankalan
vesistöalueen yleiskaavan mitoitusperusteisiin. Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. Kumoutuneessa
kaavassa olli siirretty yhteensä 8 rakennuspaikan oikeus Selkojärveltä ja Haramaanjärveltä Arrajärven Tiirinmaan alueelle.
Voimassaa olevassa yleiskaavassa Selkojärvi ja Haramaanjärvi kuuluvat mitoitusvyöhykkeeseen 3,
jossa rantarakennusoikeuden peruste on 4 rakennuspaikkaa muunnettua ranta-km kohden.
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5.12

Muunnettu rantaviiva ja mitoitus

Voimassa olevan yleiskaavan muunnettu rantaviiva

Tilan Metsäkananoja muunnettu rantaviiva ja laskennallinen rakennusoikeus:
Selkojärvi: Peruskartan ranta 1933 m, muunnettu ranta 1843 m. Rakennusoikeus 7,4 rp
Haramaanj: Peruskartan ranta 2914 m, muunnettu ranta 2080 m. Rakennusoikeus 8,3 rp
Kummankaan järven alueella ei ole käytetty yhtään rantarakennuspaikkaa.
Kaavassa tilalle Metsäkananoja osoitettu rakennusoikeus:
Selkojärvi: 4 rakennuspaikkaa
Haramaanjärvi 4 rakennuspaikkaa
Molemmille järville on siten osoitettu noin puolet siitä rakennusoikeudesta, mikä järviltä kertyy
yleiskaavan mitoitusperusteella 4 rp/muunnettu ranta-km.
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5.2

Aluevaraukset

5.21

Loma-asuntoalueet

Kaavassa on osoitettu ne 8 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA), jotka KHO:n päätöksellä jäivät
laillistumatta Tiirinmaan alueella. Näistä 4 rakennuspaikkaa on osoitettu Selkojärven eteläosaan
olemassa olevan asutuksen tuntumaan ja 4 rakennuspaikkaa Haramaanjärven eteläosaan olemassa
olevan loma-asutuksen tuntumaan.
Keskimääräinen rakennuspaikan koko on n. 5150 m2 ja keskimääräinen rakennuspaikan rantaviivan
pituus on n. 65 m. Rakennuspaikat voidaan toteuttaa yleiskaavan nojalla ilman ranta-asemakaavaa.
Kaava ei määrää rakennuspaikan vähimmäiskokoa, joten aluetta koskee rakennusjärjestykseen sisältyvä 3000 m2:n vähimmäiskokovaatimus.
Kaava osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet rakennuspaikat on osoitettu mustalla
ympyrällä.
Rakennusoikeus on riippuu rakennuspaikan pinta-alasta.
Kullekin vähintään 3000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti:
- Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään
130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja sen tulee olla samassa
pihapiirissä loma-asunnon kanssa.
- Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m².
- Muita talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen
- alle 5 000 m²:n rakennuspaikat 160 kerros-m²
- vähintään 5 000 m²:n rakennuspaikat 200 m².
Rakennuksen vähimmäisetäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on
- sauna 15 m
- muut rakennukset 30 m.
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä poikkeuksen, jos
se maasto-olosuhteiden johdosta on perusteltua ja rakennus sopeutuu maastoon ja maisemaan.
Rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saadaan olemassa olevaa
rakennusta peruskorjata tai rakennus korvata uudella vastaavalla rakennuksella, mikäli rakennus soveltuu paikalle.
Rannasta 10 m etäisyydelle ulottuvaa rakennuspaikan osaa tulee hoitaa siten, että alue säilyy
mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää kookkaiden mäntyjen ja haapojen sekä tervaleppien säilyttämiseen.
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto.
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.
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Asunnon alimman vaurioituvan lattiarakenteen tulee olla keskimäärin kerran 50 vuodessa
toistuvan ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/50) yläpuolella, mihin tulee vielä lisätä vesistön
erityispiirteistä johtuva lisäkorkeus 0,3 m ….n. 1 m. Tämä määräys koskee myös muita rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita.
5.22

Muut alueet

Selkojärven etelärannalle on osoitettu yleinen uimaranta (VV) perinteisesti uimarantana käytettyyn
paikkaa. Uimarantavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta se on osoitettu virheelliseen
paikkaan noin 100 m sivuun perinteisestä paikasta. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan kaavan M-alueelle ja aiempi uimarantavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan kaavan sl-suojelumerkintä (11sl).
Yleisen uimarannan viereen on osoitettu yleinen venevalkama (LV) perinteisesti käytettyyn paikkaan. Venevalkamavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta se on uimarannan tapaan
osoitettu virheelliseen paikkaan. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan kaavan
M-alueelle ja aiempi venevalkamavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan
kaavan sl-suojelumerkintä (11sl).
Em. sl- suojelumerkinnän perusteena on korpialue, jota luontoselvityksessä luonnehditaan mm. seuraavsti: Rantaan viettävällä ruoho- ja heinäkorpialueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen
tärkeän elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisältyy kasvillisuudeltaan edustavin osa korvesta sekä
myös järven eteläpään avointa sara- ja ruoholuhtaa. Korpialueella on laajalti tihkupintaa vaikka
varsinaiset lähteet puuttuvat.
Selkojärven itärannalle on osoitettu MY-alue voimassa olevan kaavan MU-alueelle ja kohteen merkitys on täsmennetty suojelua koskevalla sl-merkinnällä (7sl). Suojelun perusteena on lehmusmetsikkö (n. 0,3 ha), johon sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runkoja. Kohde täyttää luonnonsuojelulain suojeltavan luontotyypin kriteerit (jalopuumetsikkö).
Tiirinmaan alue on osoitettu MU-alueeksi.
5.3

Vesi- ja jätehuolto

Yleiset vesihuoltoa koskevat kaavamääräykset säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina:
Mitään jätevesiä ei saa päästää puhdistamatta vesistöön. WC-vedet on johdettava ensisijaisesti umpisäiliöön. Lupaviranomaisen harkinnan mukaan voidaan WC- vedet käsitellä myös rakennuspaikkakohtaisesti. Jätevesien maaperäkäsittelyä varten on järjestettävä 2-3 -osainen saostuskaivo ja
imeytyskenttä tai maasuodin vähintään 30 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta
alueelle, missä maaperä on tarkoitukseen sopivaa ja minne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä tulisi ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Mikäli maaperä ei sovellu jätevesien käsittelyyn, on jätevedet johdettava umpikaivoon. Jätevesien käsittelytapa
on tutkittava jokaisen rakennuslupahankkeen yhteydessä erikseen. Vähäisille pesuvesille voidaan
käyttää imeytyskaivoa tai –kuoppaa. Rakennuslupaviranomainen voi maasto-olosuhteiden perusteella myöntää etäisyydestä poikkeuksen.
Jätevesien imeyttäminen maaperään pohjavesialueilla on kielletty, maasuodinta voidaan yleensä
käyttää. Maasuodattimen jälkeen jätevedet tulee johtaa pinta- ja pohjavesien kannalta turvalliseen
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paikkaan. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esitettävä talousveden hankintaa ja jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma riittävine maaperä- ja korkeusasematietoineen.
RA-alueita koskevat seuraavat määräykset
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty alueella, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä.
Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta.

6

KAAVAN VAIKUTUKSET

6.1

Suhde maakuntakaavaan

Maakuntakaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.21. Maakuntakaava on laadittu voimassa olevan
ylesikaavan jälkeen. Maakuntaakaavan MY-varaus 1285 perustuu voimassa olevan yleiskaavan
MU- ja MY-varauksiin (kohta 3.22). Muutos koskee yleiskaavan MU-varausta.
MY-vauksen perustelut maakuntakaavassa:
Luonnon- ja maisema-arvoiltaan arvokas harju- ja järvialue. Arvokas harjumuodostuma ja pohjavesialue, luonnontilaisen kaltainen ympäristö. Alueella on laajoja , yhtenäisiä rakentamattomia maisemakokonaisuuksia. Selkolan harjualue kohteen eteläosassa on geologisesti, maisemallisesti ja
kasvitieteellisesti merkittävä (Kontturi ja Lyytikäinen 1985).
RA-varaukset sijoittuvat MY-varauksen reuna-alueelle ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan
siten, että MY-varauksen tarkoitus toteutuu yhtenäisten rakentamattomien maisemakokonaisuuksien
osalta. Selkolan harjualue ei ulotu kaavassa osoitetuille RA-alueille. Luontoselvityksen perusteella
RA alueilla ei sijaitse sellaisia erityisiä luontoarvoja, joiden säilyminen vaarantuisi.

MY-alueille sijoittuvat 6 RA-rakennuspaikkaa
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MY-aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan:
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa ….olemassa olevaa kylärakennetta
täydentävää ja laajentavaa rakentamista sekä haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla
rakennusalueilla.
Kaavalla suunnitellut 6 RA- rakennuspaikkaa ovat haja-asutusluonteisia ja ne sijoittuvat maakuntakaavan laajan MY-varauksen reuna-alueelle ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan. Ratkaisua
arvioitaessa on otettava huomioon, että maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma. Kaavaratkaisu toteuttaa maakuntakaavan tarkoituksen.
Pohjavesialuen huomioonotto on selvitetty kohdassa 6.4
Veljestenharju on tärkeä pohjavesialuetta (pv, 1636).
Pohjavesialue on osoitettu yleiskaavassa (pv-2) ja siihen liittyy tiukat pohjaveden suojelua
koskevat määräykset. RM-aluetta koskee seuraava määräys: Alueen jätevedet tulee johtaa
keskitettyyn viemäriverkkoon tai umpisäiliöön ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla.
Pesuvedet voidaan ympäristöviranomaisen suostumuksella käsitellä maasuodattamossa, minkä jälkeen ne tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.
Kymenlaakson maaseutu ja luonto -maakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva
suunnittelumääräys, joka ohjaa suunnittelua rantarakentamisen osalta: "Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen."
Kaavalla suunnitellut rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan. Selkojärven
ja Haramaanjärven alueelle jää erittäin laajat rakentamattomat alueet. Kaava toteuttaa maakuntakaavan suunnittelumääräyksen tarkoituksen.
6.2

Suhde rantayleiskaavan mitoitusperusteisiin

Mitoitus perustuu voimassa olevan yleiskaavan mitoitusperusteisiin. Mitoituksen perusteet on esitetty kohdassa 5.1.
Tilan Metsäkananoja muunnettu rantaviiva ja laskennallinen rakennusoikeus:
Selkojärvi: 7,4 rakennuspaikkaa
Haramaanjärvi: 8,3 rakennuspaikkaa
Kummankaan järven alueella ei ole käytetty yhtään rantarakennuspaikkaa.
Kaavassa tilalle Metsäkananoja osoitettu rakennusoikeus:
Selkojärvi: 4 rakennuspaikkaa
Haramaanjärvi 4 rakennuspaikkaa
Molemmille järville on siten osoitettu noin puolet siitä rakennusoikeudesta, mikä järviltä kertyy
yleiskaavan mitoitusperusteella 4 rp/muunnettu ranta-km.
6.3

Vaikutus luonto- ja maisema-arvoihin

Rakennuspaikat
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Kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen suojeluarvot perustuvat rannalle metsänkäsittelyssä jätettyyn n. 5-20 m leveään suojavyöhykkeeseen. Sen säilyminen on kaavassa otettu huomioon seuraavilla kaavamääräyksillä:
Rannasta 10 m etäisyydelle ulottuvaa rakennuspaikan osaa tulee hoitaa siten, että alue säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kookkaiden mäntyjen ja haapojen sekä tervaleppien säilyttämiseen.
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto.
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat
- sauna 15 m
- muut rakennukset 30 m
Muut alueet
Luontoselvityksen perusteella suojeluarvot liittyvät Selkojärven etelärannan kosteikkoon/korpialueeseen (v. 2001 selvityksen kohde 11 ja v. 2016 luontoselvityksen kuvio 1) sekä Selkojärven RA-alueen pohjoispuoliseen metsälehmusalueeseen (v. 2016 luontoselvityksen kuvio 7).
Alueet on kaavassa osoitettu MY-alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodostumien ja –maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä luonnontilaisten
lehtojen vaalimiseen.
Rantametsiä, pellon ja metsän reunavyöhykkeitä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkeskus
Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen.
Lisäksi alueita koskee sl-suojelumääräys
YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA
RL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan, vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot.
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Numero viittaa ympäristöselvitykseen.
6.4

Pohjavesi

Pohjavesialue on kaavassa osoitettu pv-1-merkinnällä, jota koskee voimassa olevan kaavan mukaisesti tiukat suojelumääräykset:
Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan I-luokan vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue.
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua.
Osa-alueella rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 3 luvun 2 §
(pohjaveden muuttamiskielto), ympäristönsuojelulain 1 luvun 7§ (maaperän pilaamiskielto) ja
8§ (pohjaveden pilaamiskielto).
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Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty.
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.
6.5

Merkitys yhtenäisen vapaan rannan ja yleisen virkistyksen kannalta

Kaavalla suunnitellut rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan. Selkojärven
ja Haramaanjärven alueelle jää erittäin laajat rakentamattomat alueet.
6.6

Sosiaaliset vaikutukset

RA-alueilla ei ole nähtävissä erityisiä sosiaalisia vaikutuksia, sillä kysymyksessä on tavanomainen
loma-asutus.
7

TUTKITUT VAIHTOEHDOT

Kaavassa on oleellista mihin ne 8 rakennuspaikkaa sijoitetaan, jotka jäivät laillistumatta KHO:n
päätöksellä 9.2.2016. KHO:n päätöksestä voi päätellä, että rakennusoikeuksien siirtäminen Selkojärveltä ja Haramaanjärveltä verrattain tiheästi rakennetulle Arrjärvelle vaarantaa kaavan laillisuuden mm. vapaan yhtenäisen rannan riittävyyden perusteella (kohta 2.2).
Kaavan tavoitteen mukaan rakennuspaikat pyritään sijoittamaan vapaata rantaa säästäen ryhmiin
hyvien tieyhteyksien ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan siten, että rakennuspaikat eivät ole
ristiriidassa erityisten luontoarvojen kanssa.
Rakennuspaikkojen vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja rajoittavat lisäksi seuraavat tekijät:
- Selkojärven sekä Haramaanjärven keski- ja pohjoisosan kannasalue on yhdyskuntarakenteen
kannalta oleellisesti epäedullisempaa aluetta kuin järvien eteläosa. Näillä alueilla rakennuspaikat rikkoisivat yhtenäistä rakentamatonta erämaatyyppistä aluetta maakuntakaavan vastaisella
tavalla
- Haramaanjärven koillisosaan liittyy rakentamista rajoittavia erityisiä luontoarvoja (vuoden 2001
luontoselvityksen kohde 15).
Kaavan valmisteluvaiheessa pohdittiin seuraavia vaihtoehtoja:
VE1
VE2

Helsingissä 28.12.2016
KARTTAAKO OY

Pertti Hartikainen
dipl. ins.
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Yhdistyksen rekisteröintipäätös
2017‐01‐10
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys R.Y. oli yksi niistä noin 40 000 vanhasta
yhdistyksestä, mitkä patentti‐ ja rekisterihallitus ilmoitti poistavansa yhdistysrekisteristä,
koska toimintaa ei ole ilmoitettu pitkään aikaan.
Oheisen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toiminta järjestettiin ripeästi uudelleen ja toiminta
jatkui kaksi päivää ennen kuin poistopäätös olisi astunut voimaan.
Yhdistys, jonka kotipaikka on Iitti, on näin ollen osallinen Säyhteen kaavahankkeessa. Myös
itse yhdistyksen yhteyshenkilönä olen osallinen, vaikka kaavakonsultti ei halunnutkaan
minua (Asiantuntijayritys Tieokas) hyväksyä.
Ehdotukseni mukaisesti osallisiksi hyväksyttiin myös seuraavat:
Päijät‐Hämeen liitto
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Pohjois‐Kymen Luonto ry
Salpausselän luonnonystävät ry.
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Mielipide perusteluineen,
osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (OAS)
2016‐10‐10

Selkojärven itärannan maisema on poikkeuksellisen vaikuttava nykyisessä luonnontilassa.
Kuva Löllänvuoren luonnonsuojelualueen rannan suunnasta 2016‐07‐26 Markku Sakari Meriluoto.

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma:
Kymijoen–Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Arrajärvi, Selkojärvi ja Harramaanjärvi

MIELIPIDE
2016‐10‐10

Iitin kunta, kirjaamo kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi
LÄHTÖKOHTIA


Kaavahanke pyrkii palauttamaan rakennuspaikat Selkojärven–Harramaanjärven alueelle, mistä ne oikeuden ja Iitin kunnan perusteluin on siirretty Arrajärvelle.



Kaavahanke särkee pahasti Selkojärven–Harramaanjärven rantametsäalueen, missä ainutlaatuisella tavalla on toistaiseksi säilynyt laajoja yhtenäisiä luonnon‐
ja virkistysarvoja Säyhteen kylän alueella.



Suoraviivaisesti käynnistetty kaavahanke on entistä enemmän ristiriitainen, epäselvä ja oikeudellisesti kestämätön suhteessa ylimmän oikeusviranomaisen
lausumiin perusteluihin.



Rakennuspaikkojen määräämisen sijaan on ensin keskityttävä tekemään tarvittavat laaja‐alaiset selvitykset oikeuden toteamien ristiriitojen ja epäselvyyksien
ratkaisemiseksi ja tarkastelemaan sen jälkeen, onko lisärakentaminen lainkaan mahdollista.

OIKEUDELLINEN PERUSTELU
Korkeimman hallinto‐oikeuden (KHO) mukaan Tiirinmaan kahdeksan rakennuspaikan rakennusoikeus kertyy Selkojärven–Harramaanjärven erämaatyyppiseltä
alueelta, mihin liittyy luonnonarvoja ja mikä on tärkeä yleiselle virkistykselle.
Rakennusoikeuden siirtojen perusteella Selkojärven–Harramaanjärven alueelle on voitu osoittaa laaja yhtenäinen rakentamaton alue, minkä rakennusoikeus on
siirretty yhdyskuntarakenteen kannalta edulliselle Tiirinmaalle olemassa olevan asutuksen ja tieverkon tuntumaan lähelle Säyhteen kyläkeskusta.
Rakennusoikeuden siirto toteuttaa maankäyttö‐ ja rakennuslain 39 ja 73 §:ssä säädettyjä kaavan sisältövaatimuksia sekä myös valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita. Rakennusoikeuden siirtojen laillisuutta arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että ne on tehty saman tilan RN:o 1:462 (Metsä‐
Kananoja) ja saman vesistön alueella.

KHOn mukaan Iitin kunta ei ole riittävällä tavalla arvioinut vaikutuksia Arrajärven luonnonoloihin ja vesistön sietokykyyn. Ennen kaikkea Iitin kunta ei toistaiseksi
ole lainkaan ottanut huomioon sitä, että Arrajärven vesialue jakautuu hallinnollisesti karkeasti puoliksi Iitin ja Lahden Nastolan kesken. Nastolan puolella rantoja on
rakennettu selvästi vähemmän kuin Iitin puolella. Arrajärven kantokykyä ei voi ratkaista pelkästään Iitin kunnan rantojen perusteella, vaan tilanne on selvitettävä
kokonaisuutena KHOn edellyttämällä tavalla.
Jos kaavahanketta aiotaan jatkaa, KHOn mukaan Iitin kunnan on arvioitava kaavan vaikutuksia "riittävällä tavalla". Tämä tarkoittaa, että selvitysalue on
laajennettava koko Arrajärven alueelle, mukaan lukien Lahden Nastolan puoli, sillä KHO ei rajaa selvitystarvetta pelkästään Iitin puolelle, saati vain kunnan
maanomistukseen. Hallinnollinen raja on KHOn ajattelussa vain Arrajärven veteen piirretty viiva.
KHOn päätös oikein ymmärrettynä sisältää perustelut säilyttää tähänastinen ratkaisu siirtää rakennuspaikat pois Selkojärven–Harramaanjärven alueelta ja
nykyisen kaltainen erämaatyyppinen virkistys‐ ja luonnonarvoalue. Mahdollisen uuden valitustien päässä ovat vastassa KHO:n päätöksen perustelut hyväksyä
Tiirinmaalle esitetyt rakennuspaikat, kunhan vaaditut selvitykset tehdään koko alueelta.
Tähän huomattavan laajaan ja vaativaan selvitys‐ ja arviointityöhön luo lähtökohtia se, että kaavahankkeen osalliseksi on nimetty myös Lahti ja selvitettäväksi mm.
seuraavat ominaisuudet:
– suhde Kymijoen–Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan tavoitteisiin ja mitoitusperusteisiin;
– vaikutus luonnon‐ ja maisema‐arvoihin;
– vaikutus yleiselle virkistykselle:
– sosiaaliset vaikutukset;
– taloudelliset vaikutukset.
Millainen tahansa kaavahankkeen sisältö tulee lopulta olemaan, varmuudella se lopulta päätyy uudelleen KHOn arvioitavaksi ja päätettäväksi. Iitin kunnan
kannattaa varautua tähän noudattamalla KHOn vaatimuksia jo alusta alkaen.
MAAKUNTAKAAVA
Kaavahanke on ristiriidassa Kymenlaakson maakuntakaavan suunnittelumääräyksen ja sen perustelujen kanssa.
Maakuntakaavan mukaan "Säyhteen Selkojärvi–Harramaanjärvi on luonnon‐ ja maisema‐arvoiltaan arvokas harju‐ ja järvialue. Arvokas harjumuodostuma ja
pohjavesialue, luonnontilaisen kaltainen ympäristö. Alueella on laajoja, yhtenäisiä ja rakentamattomia maisemakokonaisuuksia. Selkolan harjualue kohteen
eteläosassa on geologisesti, maisemallisesti ja kasvitieteellisesti merkittävä."
Säyhteen järvialue muodostaa merkittävän ekologisen yhteyden kahden maisemamaakunnan välillä, nimittäin Ensimmäisen Salpausselän etelänpuoleisen Eteläisen
viljelyseudun ja pohjoiseen avautuvan Lounais‐Savon järviseudun.

LUONTOSELVITYKSET
Maakuntakaavan suunnittelumääräykset ja rantayleiskaavan luontoselvitykset sisältävät koko esitetyllä kaavahankealueella tärkeitä luonnon‐ ja virkistysarvoja,
joiden perusteella Selkojärven–Harramaanjärven alue suositellaan säilytettävän rakentamattomana.
Ylimaakunnalliselta Päijät‐Hämeen–Kymenlaakson vaellusreitiltä on lyhyt polkuyhteys Selkojärven–Harramaanjärven rannoille. Asukas ja vaeltaja voi toistaiseksi
poiketa vapaasti virkistystauolle esimerkiksi Selkojärven rannoille juomaan lähdevettä, uimaan ja evästämään. Tämä on rahassa mittamaton mahdollisuus
kauniissa, rauhallisessa järvimaisemassa, mitä vielä juhlistaa Löllänvuoren luonnonsuojelualue ja Harramaanjärven puolella Kärmesniemenkallion
luonnonsuojelualue, mitkä molemmat on saatu aikaan kansalaisvoimin.
POLIITTINEN JA MORAALINEN KYSYMYS
Pitääkö Iitin kunnan ylipäänsä enää osoittaa rantarakennuspaikkoja mailleen Säyhteelle, vaikka mitoitus niitä kuinka sallisi vielä muutaman. Tämä on poliittinen ja
moraalinen kysymys, kun tavoitellaan lyhytaikaisesti pelkästään tulojen hankkimista.
Kansalaistyö tuotti 2014 Iitin kunnalle suotuisan ratkaisun perustaa upea Selkojärven Löllänvuoren luonnonsuojelualue. Harramaanjärven puolella sijaitsee
niinikään kansalaistyönä aiemmin aikaansaatu, luonnontieteellisesti arvokas Kärmesniemenkallion Natura luonnonsuojelualue, molemmat rantoineen, ja ne
ekologisesti yhdistävä Myllyoja. Näitä suojelualueita ei taisteltu kansalaistyönä sen vuoksi, että ne joskus nostaisivat vastarannan mahdollisten huvilatonttien
rahallista arvoa Iitin kunnalle, vaan luonnonarvojen säilyttämiseksi.
Vapaat rannat taajaan asutussa Etelä‐Suomessa ovat kansallinen aarre, kun ne vielä omistaa julkisyhteisö, kunta. Tällaisten rantojen säilyminen vapaasti
kansalaisten käytössä tulee asettaa kaiken lyhytaikaisen eduntavoittelun edelle.
Selkojärven–Harramaanjärven alueelle kannattaa ja pitää kaikin keinoin etsiä ratkaisu, mikä edelleen säilyttää rantojen luonnon‐ ja virkistysarvot.
Kaavahanke nyt esitetyssä muodossa on puutteellisesti perusteltu, oikeudellisesti väärin ymmärretty, ekologisesti ja sosiaalisesti kestämätön ja voi vahingoittaa
lopullisesti ja korvaamattomasti Säyhteen asukkaiden elinympäristöä ja arvokasta luontoa.
OSALLISET
Kaavahankkeen osallisiksi on lisättävä:
Päijät‐Hämeen liitto
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Pohjois‐Kymen Luonto ry
Salpausselän luonnonystävät ry
Asiantuntijayritys Tieokas (tietokirjahanke kaava‐alueesta, Löllänvuoren ja Kärmesniemenkallioiden luonnonsuojelualueiden isä).

Mielipiteen perustelut
Iitin kunnan kuulutus
"Iitin kunta on asettanut nähtäville 2016‐09‐12...2016‐10‐11 väliseksi ajaksi OSALLISTUMIS‐ JA
ARVIOINTISUUNNITELMAn (OAS) yleiskaavan muutoksesta ja täydennyksestä, mikä koskee osaa Iitin kunnan
omistamasta tilasta Metsä‐Kananoja 1:462 Säyhteen kylässä.
Rantayleiskaavassa jäi laillistumatta 8 rantarakennuspaikkaa Arrajärven Tiirinmaan alueella KHO:n päätöksellä
2016‐02‐09, mistä Iitin kunta toteaa voitavan päätellä, että Selkojärven–Harramaajärven alueelta kertyvää
rakennusoikeutta ei voi siirtää Arrajärven alueelle, missä on ennestään merkittävän paljon loma‐asutusta.
Yleiskaavan täydennyksellä Arrajärven Tiirinmaan alue on tarkoitus osoittaa maa‐ ja metsätalousalueeksi.
Yleiskaavan muutoksella Selkojärven–Harramaajärven alueelle on tarkoitus osoittaa yhteensä 8
rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat pyritään muodostamaan ryhmiin. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja selvitetään
allaolevaan karttaan rajatuilla alueilla:

Voimassa olevan yleiskaavan mitoitusperusteilla Selkojärveltä kertyy n. 8 rakennuspaikan rakennusoikeus ja
myös Harramaajärveltä kertyy 8 rakennuspaikan rakennusoikeus. Kummallekaan järvelle ei voimassa olevassa
yleiskaavassa ole osoitettu rakennuspaikkoja eikä ko. tilasta ole myöskään aiemmin muodostettu
rakennuspaikkoja näiden järvien rannoille.
Kaavahankkeen johdosta järjestettiin työneuvottelu Kaakkois‐Suomen ELY‐keskuksen ja Kymenlaakson liiton
edustajien kanssa. Neuvottelussa todettiin alustavasti, että yhdyskuntarakenteen sekä Selkojärven–
Harramaajärven erämaatyyppisen kokonaisuuden kannalta parhaita rakentamisalueita ovat Selkojärven
itärannan eteläosa sekä Harramaajärven länsirannan eteläosa."
Kaavan vaiheita
Kymijoen‐Mankalan rantayleiskaavalla on pitkä historia. Siihen sisältyy useita osakaavoja, valituksia, muutoksia,
ristiriitaisuuksia, puutteita, täydennyksiä ja monenlaista vaikuttamista eri tahoilta, koska kysymys on
taloudellisista arvoista, rinnalla toki myös luonnonarvoista.
Ikuisuusasia ei siis ole vieläkään valmis. Rantayleiskaava hyväksyttiin Iitin valtuustossa 2002. Tiirinmaan ja
Veljestenharjun alueella yleiskaava jäi KHO:n päätöksellä osin laillistumatta, mm. Tiirinmaalla 8
rakennuspaikkaa. Kaavamääräykset olivat epäselviä/ristiriitaisia ja kaavan luonnonarvojen ja vaikutusten
arviointi riittämätöntä.
KHO:n päätöksen jälkeen koko Tiirinmaan alueen ranta‐asemakaava kumottiin valtuuston päätöksellä 2006 ja
samalla osa Veljestenharjun alueen ranta‐asemakaavasta. Kumoamisen seurauksena poistui se
kaavamääräyksen epäselvyys/ristiriita, minkä perusteella mainitut 8 rakennuspaikkaa jäivät laillistumatta.
Laajat ranta‐alueet Kymijoella, Selkojärvllä ja Harramanjärvellä on jätetty rakentamisesta vapaaksi. Sieltä
kertyvä rakennusoikeus on osoitettu Tiirinmaan–Veljestenharjun alueelle. Ratkaisulla on voitu turvata
erämaatyyppiset retkeilyalueet ja laajat yhtenäiset vapaa‐alueet. Kymijoen ja Arrajärven välinen laaja
erämaatyyppinen alue on osoitettu yleiskaavassa VR‐alueeksi.
Kaavamuutoksen ja OAS:n lähtökohta:
Korkeimman hallinto‐oikeuden päätös KHO 428/2016 (2016‐02‐09)
(tiivistelmä ratkaisuselosteesta)
Itä‐Suomen hallinto‐oikeus (HAO) on ... kumonnut (Iitin) kunnanvaltuuston päätöksen tilan Metsä‐Kananoja
RN:o 1:462 alueelle Tiirinmaalle osoitetun RA‐alueen osalta (8 rakennuspaikkaa).
HAOn mukaan asiassa on arvioitava, onko rakennusoikeutta voitu siirtää valituksenalaisessa kaavassa esitetyllä
tavalla Arrajärven Tiirinmaan alueelle. Rakennusoikeutta on päätöksellä siirretty myös Veljestenharjun alueelle.
Rakennusoikeus on lähtökohtaisesti toteutettava siellä, missä se syntyy. Rakennusoikeuden siirtäminen
esimerkiksi herkiltä alueilta toisaalle on kuitenkin mahdollista. Tällöin on myös niillä alueilla, jonne siirrettävä
rakennusoikeus on tarkoitus sijoittaa, huolehdittava vapaan yhtenäisen rannan riittävyydestä.
Kaavaselostuksen 2012 mukaan ne Selkojärven, Harramaanjärven ja Kymijoen ranta‐alueet, jotka nyt jäävät
rakentamisesta vapaaksi, ovat osa vaalimisen arvoista ympäristökokonaisuutta ja osin alueet ovat merkittäviä
yleisen virkistyksen kannalta.
Rantayleiskaavan mitoitusvyöhykkeitä esittävän kartan mukaan Selkojärven, Harramaanjärven ja Kymijoen
varren alue on vyöhykettä 3 eli mitoituslukuna on käytetty 4 rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä
kohden. Luontoselvityksestä (2001) ilmenee, että Selkojärven ranta‐alueilla on alueita, jotka on selvityksessä
suositeltu säilytettävän luonnontilaisina tai annettavan kehittyä luonnonvaraisena. Tällaisia ovat Löllänvuoren
jyrkänne (2014 luonnonsuojelualue, http://www.tieokas.fi/Lvuori.pdf) sekä Selkojärven eteläpään korpi ja
lähde. Selkojärven rantaviiva on suurimmaksi osaksi esitetty mitoitettavan kertoimella 1.
Kymenlaakson maakuntakaavassa Säyhteen Selkojärven ja Harramaanjärven alue on osoitettu maa‐ ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Suunnittelumääräyksen mukaan
alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten
lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää ja laajentavaa rakentamista sekä haja‐asutusluonteista
rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla.

Kaavaselostuksen 2012 mukaan rantayleiskaavaan sisältyy tavoite siirtää rakennusoikeutta edellä selostetulla
tavalla, millä on voitu turvata erämaatyyppiset retkeilyalueet ja laajat yhtenäiset vapaa‐alueet.
Iitin kunnan omistamat Arrajärven ranta‐alueet ovat varsin tiheästi rakennettuja. Kun otetaan huomioon
Arrajärven ranta‐alueella olevan rakentamisen määrä ja kaavassa Tiirinmaan alueelle muualta siirretyn uuden
rakentamisen määrä, yhtenäisen rakentamattoman alueen osuus Arrajärven Iitin kunnan alueella olevilla osilla
jää varsin pieneksi, eikä asiassa ole arvioitavissa, täyttääkö kaavaratkaisu maankäyttö‐ ja rakennuslain 39 §:n ja
73 §:n rantayleiskaavan sisällölle asettamat vaatimukset. Näistä syistä kunnanvaltuuston päätös on Tiirinmaan
alueen osalta lainvastainen.
Korkeimman hallinto‐oikeuden (KHO) mukaan Tiirinmaan ja Veljestenharjun rakennusoikeus kertyy
Selkojärven ja Harramaanjärven erämaatyyppisiltä alueilta, joihin liittyy luonnonarvoja ja jotka ovat osin
tärkeitä yleisen virkistyksen kannalta. Rakennusoikeuden siirtojen perusteella Selkojärven ja Harramaanjärven
alueelle on voitu osoittaa laajat yhtenäiset rakentamattomat alueet. Rakennusoikeudet on siirretty
yhdyskuntarakenteen kannalta edulliselle Tiirinmaan ja Veljestenharjun alueelle olemassa olevan asutuksen ja
tieverkon tuntumaan ja lähelle Säyhteen kyläkeskusta.
Rakennusoikeuden siirto toteuttaa maankäyttö‐ ja rakennuslain 39 ja 73 §:ssä säädettyjä kaavan
sisältövaatimuksia sekä myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Laista ei löydy tukea sille hallinto‐
oikeuden käsitykselle, että rakennusoikeus olisi toteutettava lähtökohtaisesti siellä missä se syntyy.
Rakennusoikeuden siirtojen laillisuutta arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että ne on tehty saman tilan
RN:o 1:462 alueella ja siirto Selkojärveltä tapahtuu saman vesistön alueella. Myös Harramaanjärvi on samaa
valuma‐aluetta, millä on merkitystä arvioitaessa siirtoja vesistön sietokyvyn kannalta.
Kaavaratkaisussa ei ole riittävällä tavalla arvioitu sen vaikutuksia Arrajärven luonnonoloihin ja vesistön
sietokykyyn. Valituksenalainen kaavaratkaisu osoittaa lähes kaiken Arrajärven Iitin kunnan puoleisen vapaan
rannan rakentamiseen. – Hallinto‐oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.
Ratkaisun perustelut
Korkein hallinto‐oikeus on päätöksellään 19.10.2004/2625 kumonnut Kymijoen‐Mankalan rantayleiskaavan
muun muassa nyt kysymyksessä olevalle alueelle osoitetun Tiirinmaan RA‐alueen osalta (8 rakennuspaikkaa).
Kaava on kumottu kaavaratkaisun epäselvyyden vuoksi. Päätöksessä ei ole muutoin otettu kantaa kaavan
mitoitusperusteisiin ja sisältöön mainitun aluevarauksen osalta. Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan
huomioon edellä ilmenevät hallinto‐oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä
korkeimmassa hallinto‐oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto‐oikeuden päätöksen
lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.
Kunnanvaltuuston hyväksymässä rantayleiskaavassa oli osoitettu loma‐asuntoaluetta (RA) uusine
rakennuspaikkoineen voimassa olevan ranta‐asemakaavan mukaiselle retkeily‐ ja ulkoilualueelle (VR).
Kaavamääräysten mukaan rakennusluvan voi myöntää suoraan yleiskaavan perusteella muun ohella RA‐alueilla.
Rantayleiskaava ei ole voimassa ranta‐asemakaava‐alueella. Rantayleiskaavan kaavakartasta eivät käyneet ilmi
ranta‐asemakaava‐alueet. Kaavakartta ei näiltä osin vastannut kaavan sisältöä, ja kaavaratkaisu oli epäselvä.
Kunnanvaltuuston päätös oli kyseisten rakennuspaikkojen osalta lainvastainen.]
Oikeudellisia päätelmiä
Kaavaratkaisu on edelleen epäselvä, mikä ilmenee asiaa oikeusviranomaisten (HAO ja KHO) lausumista
rakennusoikeuden siirtomenettelyn oikeutuksesta.
HAO lausuu, että
"Rakennusoikeus on lähtökohtaisesti toteutettava siellä, missä se syntyy. Rakennusoikeuden siirtäminen
esimerkiksi herkiltä alueilta toisaalle on kuitenkin mahdollista. Tällöin on myös niillä alueilla, jonne siirrettävä
rakennusoikeus on tarkoitus sijoittaa, huolehdittava vapaan yhtenäisen rannan riittävyydestä."

KHO lausuu, että
"Laista ei löydy tukea sille hallinto‐oikeuden käsitykselle, että rakennusoikeus olisi toteutettava lähtökohtaisesti
siellä missä se syntyy. ... Kaavaratkaisussa ei ole riittävällä tavalla arvioitu sen vaikutuksia Arrajärven
luonnonoloihin ja vesistön sietokykyyn. Valituksenalainen kaavaratkaisu osoittaa lähes kaiken Arrajärven Iitin
kunnan puoleisen vapaan rannan rakentamiseen."
Molemmat oikeusistuimet korostavat, että kaavaratkaisu ei takaa Arrajärvelle riittävästi vapaata rantaa, ja KHO
lisäksi, että ei ole riittävästi arvioitu sen vaikutuksia Arrajärven luonnonoloihin ja vesistön sietokykyyn.
KHO moittii, ettei kunta ole riittävästi selvittänyt rantarakentamisen vaikutuksia Arrajärven luontoon ja vesistön
tilaan. Tähän mennessä Arrajärvellä on toteutettu Säyhteen kyläkunnan puolella koulun–seuratalon alueen
taajamaluonteinen rantarakentaminen. Kunta korostaa, että Tiirinmaan 8 rakennuspaikan vaikutus nykyiseen
kokonaisuuteen on noin 6 % ja Tiirinmaan kärkeen jäisi yhä 300 m pituinen vapaa ranta virkistyskäyttöön.
Arrajärvi sijaitsee osaksi Iitin ja osaksi Lahden Nastolan puolella, mitä Iitin kunta ei lainkaan ota huomioon
kaavahankkeessa. Kunnanraja (ennen lääninraja) halkaisee järven keskeltä suunnassa Arrajoensuu–Kilpisaari–
Kettulansalmi–Kymenkäänne–Savijoki, minkä pohjoisosa eli karkeasti toinen puoli Arrajärveä kuuluu Lahden
Nastolaan. Tässä osassa rannat on selvästi vähemmän rakennettu kuin Iitin puolella. Esimerkiksi yksityinen
Kilpisaaren luonnonsuojelualue käsittää pitkästi rakentamatonta rantaviivaa. Arrajärven kantokykyä ei voi
ratkaista pelkästään Iitin kunnan rantojen perusteella, vaan tilanne on selvitettävä kokonaisuutena KHOn
edellyttämällä tavalla.
Iitin kunta tulkitsee nyt ylimmän oikeusviranomaisen KHOn päätöstä siten, että kunta käynnisti
kaavamuutosprosessin. Iitin kunta yrittää nyt vihdoin, puolentoista vuosikymmenen vaiheiden jälkeen, saattaa
Kymijoen‐Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan kokonaan lainvoimaiseksi suoraviivaisin keinoin tilanteessa,
missä oikeusviranomaisten näkökannat poikkeavat päätöksessä toisistaan.
Merkittävä on ylimmän oikeusviranomaisen KHOn ratkaisun kohta:
"Rakennusoikeuden siirto toteuttaa maankäyttö‐ ja rakennuslain 39 ja 73 §:ssä säädettyjä kaavan
sisältövaatimuksia sekä myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Laista ei löydy tukea sille hallinto‐
oikeuden käsitykselle, että rakennusoikeus olisi toteutettava lähtökohtaisesti siellä missä se syntyy.
Rakennusoikeuden siirtojen laillisuutta arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että ne on tehty saman (kunnan
omistaman Metsä‐Kananojan) tilan RN:o 1:462 alueella ja siirto Selkojärveltä tapahtuu saman vesistön alueella."
Toisin kuin Iitin kunta OASn perusteluissa katsoo, KHO näe estettä siirtää rakennuspaikkoja Selkojärven–
Harramaanjärven alueelta Arrajärven Tiirinmaalle. KHO nimenomaan sanoo, että "[Maankayttö‐ ja
rakennus]laista ei löydy tukea sille hallinto‐oikeuden käsitykselle, että rakennusoikeus olisi toteutettava
lähtökohtaisesti siellä missä se syntyy."
Näin Iitin kunnan toimeenpanema kaavamuutos‐ ja OAS‐prosessi ei ole KHOn päätöksen ajatussisällön mukainen
pyrkiessään palauttamaan rakennuspaikat Selkojärven–Harramaanjärven alueelle, mistä ne aikoinaan monin
vahvoin – myös Iitin kunnan omin – perusteluin on siirretty Arrajärvelle.
Yleisiä päätelmiä
Säyhteen oloja tunteville kaavamuutoshanke tuli vireille ikävänä yllätyksenä. Oli jo kauan pitäydytty
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2009 vahvistettuun ajatukseen, että Selkojärven–Harramaanjärven rannat
säilyvät rantarakentamiselta nykyisessä luonnontilassa ja virkistyskäytössä merkittävänä ekologisena yhteytenä
kahden maisemamaakunnan välillä, nimittäin Ensimmäisen Salpausselän etelänpuoleisen Eteläisen
viljelyseudun ja pohjoiseen avautuvan Lounais‐Savon järviseudun välillä.

Kymenlaakson maakuntakaava, Säyhteen järvialue (Selkojärvi–Harramaanjärvi).

"Suunnittelumääräys
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten
lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää ja laajentavaa rakentamista sekä haja‐asutusluonteista
rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla.
Suunnitteluratkaisun perustelut
Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen sekä
maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen (MRL 28 §). Kaavamerkinnällä osoitetaan luonnon‐
ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti merkittävät arvoalueet, jotka sijaitsevat luonnon ja maiseman
vaalimisen kannalta ylimaakunnallisesti merkittävillä vyöhykkeillä (mm. Pohjois‐Kymenlaakson järvialue).
Kaavamerkinnällä säilytetään ja kehitetään myös ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia tai
tavoitteellisia yhteyksiä, joilla on valtakunnallinen, maakunnallinen tai seudullinen merkitys. Valtakunnalliset
alueidenkäytöttötavoitteet edellyttävät, että ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen
mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. Alueidenkäytön suunnittelussa on
otettava huomioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.
Alueidenkäyttöä on iohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota."
Tiirinmaan niemen yksityismaat on jo aikaa sitten rakennettu molemmin puolin niin täyteen, että
lisärakentaminen ei juuri vaikuttaisi nykytilaan. Säyhteen kylän puoleiset Arrajärven asemakaavarannat koulun–
seuratalon ympäristössä muistuttavat muutenkin jo taajamaa, kun alue on rakennettu valmiiksi.
Iitin kunta yrittää nyt kovin keinoin saattaa ikuisuuskaavan valmiiksi monien vaiheiden jälkeen. Hinta olisi kova:
Selkojärven–Harramaanjärven kauan vaalitun erämaa‐alueen uhraaminen samanlaiselle lomarakentamiselle,
mitä Säyhteen kylän puoli on jo ennestään täynnä.
Toistaiseksi kuitenkin KHOn päätös oikein ymmärrettynä luo mahdollisuuden säilyttää tähänastinen ratkaisu
siirtää rakennuspaikat Selkojärven–Harramaanjärven alueelta ja siten pyrkimykselle säilyttää alue nykyisen
kaltainen erämaatyyppinen ulkoilu‐, virkistys‐ ja luonnonarvoalue. Mahdollisen uuden valitustien päässä
vastassa ovat KHOn päätöksen perustelut hyväksyä Tiirinmaalle esitetyt 8 rakennus paikkaa siirrettyinä
Selkojärven–Harramaanjärven alueelta, kunhan vaaditut selvykset tehdään ja niitä myös noudatetaan.
Kokonaan toinen kysymys on, pitääkö Iitin kunnan ylipäänsä enää osoittaa lomarakennuspaikkoja mailleen
Säyhteelle, vaikka rantarakennusmitoitus niitä kuinka sallisi vielä muutaman. Tämä on poliittinen ja moraalinen
kysymys pelkästään tulojen hankkimiseksi.
Nyt kannattaa ja pitää kaikin keinoin etsiä ratkaisua, mikä edelleen säilyttää Selkojärven–Harramaanjärven
ranta‐alueiden luonnon‐ ja virkistysarvot. Kaavahanke suunnitellussa muodossaan vahingoittaa lopullisesti ja
korvaamattomasti Säyhteen asukkaita ja luontoa.
Luonnon‐ ja virkistysarvoja
Suunniteltu rantarakentaminen siinä muodossa kuin Iitin kunta sitä tavoittelee särkisi pahasti Säyhteen–
Kymijoen välisen metsäalueen kokonaisuuden. Suorastaan hämmästyttävällä tavalla on toistaiseksi säilynyt
laajoja yhtenäisiä luonnonarvoja nimenomaan Säyhteen ympäristössä.
Kansalaistyönä saatiin viimeksi 2014 Iitin kunnan kanssa ratkaisu perustaa merkittävä Selkojärven
Löllänvuoren luonnonsuojelualue, minkä luonnonarvoista valtio maksoi kunnalle huomattavasti suuremman
korvauksen kuin avohakkuu olisi tuonut. Kaiken lisäksi yhtään metsänhakkuutarjousta ei tullut.
Harramaanjärven puolella sijaitsee niinikään aiemmin kansalaistyönä aikaansaatu Natura‐ohjelmaan sisältyvä
arvokas Kärmesniemenkallion luonnonsuojelualue. Näitä yhdistää kaavaan merkitty Myllyojan ekologinen
yhteys, saukon elinpiiri. Tärkeitä luonnonarvoja edustavat lisäksi Selkojärven eteläpäässä Lähderannan
lähteikkö ja Harramaanjärven koilliskulmassa Petkelpuron laakson haavikkolehto. Molemmista on runsaasti
tietoaineistoa suojelun perusteiksi samoin kuin Myllyojasta ja kummankin järven rantavyöhykkeistä, joilla
esiintyy perinteistä virkistyskäyttöä monessa muodossa: kalastus, retkeily, sienestys ja marjastus.
Kansalaistyönä on siis tehty tuloksellisesti kaikki mahdollinen Säyhteen alueen luonnon‐ ja virkistysarvojen
säilyttämiseksi. Nyt on Iitin kunnan vuoro tuntea vastuunsa myös tuleville sukupolville.

Luontoselvityksen suositukset rantayleiskaavassa
Selkojärvi

11. Selkojärven eteläpään korpi (P)
Alueen tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena.
12. Selkojärven kaakkoisrannan lähde (P)
Lähteen ja sen ympäristön tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena.
Harramaanjärvi

14. Myllyojan ja Haramaanjärven länsirannan lehto (P)
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
15. Huhdinsuo (V) [ja Petkelpuron laakso]
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
Selkojärven itäranta kasvaa koko pituudelta pääosin luonnontilaista vanhaa, järeää sekametsää (otsikkokuva).
Lehtomaisilla rinteillä esiintyy mm. luonnonsuojelulain mukainen metsälehmusmetsikkö. Koko pituudelta
kulkee paljon käytetty rantapolku perinteisessä virkistyskäytössä: kalastus, retkeily, sienestys ja marjastus.
Myllyojan suupuoli Täkkästenpohjassa on monimuotoista rantaluhtaa.

Harramaanjärven koilliskulmassa Huhdinsuohon liittyy arvokas Petkelpuron haavikkolehto, missä on runsas ja
erityinen lajisto metsälain erityisen tärkeässä elinympäristössä. Alueesta on runsaasti tietoaineistoa suojelun
perusteiksi. Myllyojan luusua ja viereinen järekuusikkoinen varjojyrkänne, myös vesi‐ ja metsälakikohde, ovat
merkittävä kokonaisuus, mistä alkaa luonnontilainen Myllyoja lehtokasvillisuusosuuksineen.
Pieni Petkellammi sietää juuri nykyisen erämajan, ei yhtään varsinaista huvilarakentamista.
Uhkatekijöitä
Luonnonsuojelualueiden vastapainoksi Säyhteeltä riittää murheellisia esimerkkejä tältä vuosikymmeneltä.
Metsä‐Kananojan tilalla, mihin Selkojärven–Harramaanjärven rannatkin kuuluvat, Iitin kunnan
metsänhakkuuoikeudet on käytetty Säyhteenltä Kymijoelle asti lyhyessä ajassa vuosikymmeniksi eteenpäin.
Aluettaon hakattu raskaasti ja hakataan ja teitä rakennetaan yhä niin, että alueen erämaaluonne on käytännössä
kadonnut. Veljestenharjun käyttötarkoituksen totaalinen muutos retkeilyalueesta raskaasti rakennettavaksi
kaupalliseksi lomakeskukseksi kavensi asukkaiden perinteisiä oikeuksia näkyvällä tavalla. Laajat avohakkuut
tuhosivat hetkessä Veljestenharjun sydänosan hongikot ja kuusikot, eikä koko upealle harjulle enää ole asiaa
tavallisella metsänkulkijalla.
Maankäytön paradoksi on, että Veljestenharju samoin kuin koko siihen liittyvä Selkojärven–Harramaanjärven–
Kymijoen silloinen erämaa pelastui 1960‐luvulla joutumasta varuskunta‐alueeksi, mikä sijoitettiin Valkealan
Vekaranjärvelle. Nyt Iitin kunta kuitenkin tuhoaa pala palalta kaiken, mikä silloin säilyi. Muutaman pienen
vanhan metsän laikun lisäksi Metsä‐Kananojan tilalla jäljellä on enää kalliiksi tulevia kymmenien hehtaarien
metsänuudistuksia ja taimikonhoitoja sekä pitkälle tulevaisuuteen vain vähätuottoisia halvan kuitupuun
harvennushakkuita – sekä vielä viimeiseksi rantatonttien myynti. Se ei pelasta Iitin kuntaa, mutta tuottaa
lopullisen vahingon.
Ylimaakunnalliselta Päijät‐Hämeen–Kymenlaakson saukonpolun vaellusreitiltä Lahti–Kouvola pääsee lyhyitä
polkuja pitkin Selkojärven–Harramaanjärven eteläpään rannoille, mitkä nyt uhkaa sulkea lomarakentaminen
varmasti raskaimmassa muodossaan: suurille kallille tonteille talviasuttavia rakennuksia maksimioikeuksin.
Vaeltajan lupa poiketa toistaiseksi vapaasti virkistystauolle esimerkiksi Selkojärven viehättävään,
monimuotoiseen Lähderantaan ja siitä edelleen itärannan polkua pitkin juomaan, uimaan ja evästämään on
rahassa mittamaton mahdollisuus kauniissa, rauhallisessa järvimaisemassa.
Tämä on sitäkin suuriarvoisempaa, kun vaellusreitin ympäristöä on totaalisesti käytetty soranottoon etenkin
juuri Selkojärven eteläpuolella Lahden Uudessakylässä, missä Arolan sorakuoppa on ammottava haava
maisemassa järville ja järviltä päin katsottuna. Kunnanraja välissä haittaa järkevää kokonaissuunnittelua. On
ehdottoman tärkeää, että kaavan valmisteluun kytketään Lahden kaupungin lisäksi myös Hämeen ELY‐
viranomainen ja Päijät‐Hämeen liitto, jotta muodostuu kokonaisnäkemys maankäytön ongelmista – niin kauan
kuin Iitti vielä on eri maakunnassa.
Viimeisin uhka on ilmiselvä mahdollisuus, että Lahden Kujalasta pois häädettävä Pipon moottorirata siirretään
vaellusreitin varteen Arolan vanhaan, myynnissä olevaan sorakuoppaan (Rudus), Selkojärven tuntumaan ja
ainakin meluvyöhykkeelle. Viimeisteään sitten aluetta voi verrata Iitin Tillolan entisen sorakuopan KymiRing‐
moottorirataan. Arolan uudemmassa sorakuopassa vaellusreitin ja Selkojärven–Harramaanjärven vieressä on
voimassa oleva mittava maa‐ainesten ottolupa.
Luonnonarvojen loppuunmyynti lyhytaikaisin tavoittein on väärää, kestämätöntä kehitystä. Vireillä olevan
kaavoituksen arveluttava ja kestämätön hallinnollis‐oikeudellinen peruste on KHO:n päätös, mitä kunnan ei ole
pakko totetuttaa nyt, vaikka kaava tehtäisiinkin tavalla tai toisella, vaan jättää rantatonttien mahdollinen myynti
tai luonnon säilyttäminen tulevien polvien päätettäväksi. Heillä voi olla erilainen arvomaailma, mikä ei kiitä vaan
kiroaa ratkaisut, joita he eivät enää voi korjata.
Joka tapauksessa kaavoituksen pohjaksi tulee ensin tehdä alueesta ajantaisaiset selvitykset ja arvioida sen
jälkeen alueen soveltuvuus rantarakentamiseen huomioon ottaen Säyhteen–Uudenkylän laaja kokonaisuus ja
siinä jo tapahtuneet luonnonarvoja heikentävät muutokset. Arvioinnissa tulee myös käyttää paikallista
asiantuntemusta ja näkemystä, mikä on ennenkin johtanut parhaisiin ratkaisuihin. Tulee myös ennakoida Iitin
pyrkimys Päijät‐Hämeeseen ja sen vaikutus pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavana asiana. Tämän vuoksi Lahden
kaupungin lisäksi Päijät‐Hämeen liitto on pyydettävä osalliseksi kaavahankkeeseen.

Ote rantayleiskaavasta, minkä merkinnät ovat osaksi vanhentuneet (Löllänvuoren luonnonsuojelualue).
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Kärmesniemenkallion ja Löllänvuoren (rajaus puuttuu) luonnonsuojelualueet
Sininen värinuoli:
Petkelpuron laakso, Myllyojan laakso ja Lähderanta.
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Paikannimen suomenkielisen muodon perustelut (vs. Haramaanjärvi).

Paikannimen Haramaanjärvi ongelma ja muutosvaatimuksen perustelut
Vaadin kaiken tiedon perusteella, että Iitin Säyhteellä ja Lahden Nastolassa nykyinen
vääränmuotoinen karttanimi Haramaanjärvi samoin kuin tien nimi Haramaantie tulee muuttaa
muottoon Harramaanjärvi ja Harramaantie seuraavin perusteluin:
Ensimmäisessä suomalaisessa peruskartassa 1964 on Harramaanjärvi:

Nykyisessä maastokartassa on nimi Haramaanjärvi (ja Haramaantie).
Nykyinen paikannimi Haramaanjärvi on väärä ja perustuu asiaa tuntemattomaan tietoon. Sen
lähtökohdat ovat Suomen suuriruhtinaskunnan kartoituksessa keisariajalla, jolloin kartoittajat ja
kartantekijät olivat venäjän‐ ja ruotsinkielisiä eivätkä tunteneet paikallista suomalaista
kulttuuriperintöä.
Ns. Senaatin kartta alueesta valmistui 1875 keisari Aleksanteri II aikana. Kartassa on muoto
Haaramanjärvi. Sinänsä aikanaan erinomaisen Senaatin kartan pohjalta valmistettiin ns. venäläisen
topografikartan lehdet 1:42000, esimerkiksi Uudenkylän–Vuolenkosken välisen alueen käsittävä lehti
1623. Sen valmistamiseen osallistui jo suomalaisiakin asiantuntijoita. Ruotsi hallinnon kielenä kuultaa
kuitenkin esimerkiksi paikannimessä Nyby – Pietarinradan Uudenkylän aseman nimikilpi oli kolmella
kielellä itsenäistymiseen asti.
Isäni, innokkaan kotiseuturetkeilijän, ja hänen myötään minunkin käytössäni venäläinen
topografikartta palveli aikaan nähden hyvin ensimmäisen suomalaisen peruskartan ilmestymiseen
1964 asti. Venäläiskartan nimistö oli täysin ymmärrettävä ja vastasi suomalaista kulttuuriperintöä
pitkälti, mutta ei aivan. Esimerkiksi Uudenkylän keskustassa oli tutkijoissa hämmennystä herättäneitä
poikkeuksia, mitkä perustuivat kielelliseen väärinymmärrykseen..

Venäläisessä topografikartassa esiintyy nimi Haramajärvi, siis muunnos Senaatin kartasta ja myös
nykyinen karttanimi, missä on ikään kuin palattu vanhaan nimeen, tosin venäläismurteiseen ja
kulttuurisesti väärin ymmärrettyyn tai oikeammin sellaiseen nimeen, mikä ei merkitse yhtään mitään.
Professori Väinö Voionmaa julkaisi (WSOY 1947) teoksen Hämäläinen eräkausi. Prof. Voionmaa kertoo
(s. 396) kantasanan arra etymotologiasta hämäläisessä eräperinteessä, missä ovat sen juuret:
"Nuottapyydyksiä on ollut monenmuotoisia ja ‐nimisiä. Ara, arra, arri on ollut eräs
muinaisaikainen nuotta, josta kuitenkin on vain puutteellisia tietoja. Rymättylän ja Luonnonmaan
tienoilla on osanuotasta eli osallisnuotasta käytetty nimitystä arranuotta. Lokalahdella on tiheällä
nuotalla ollut nimi arri. Varsinais‐Suomessa arri on merkinnyt myös kevätnuottaa. Jotakin
muinaishistoriallista merkitystä saattaa olla sillä seikalla, että ara ja arra esiintyvät paikannimissä
pääasiallisesti vain vanhoilla hämäläisillä alueilla: Arajärvi ja Arakoski Pälkäneellä, Arajoki ja
Arajärvet Vesilahdella, Arrajoki ja Arrankorpi Lammilla, Arrakoski Padasjoella, Arrajoki [ja joessa
Arrakoski] ja Arrajärvi Nastolassa [ja Iitissä]."
Ensimmäinen suomalainen peruskartta alueelta 1964 (MANKALA nro 3111 11) oli käänteentekevä
paitsi tekniseltä toteutukseltaan myös nimistön osalta. Kartoittajat tarkastivat maaston
yksityiskohdat paikalla kulkien, ja myös paikannimistön keräämisessä nähtiin paljon vaivaa.
Karttaa varten haastateltiin paikallisia vanhoja ihmisiä, joilta saatiin luotettavimmat ja
alkuperäisimmät paikannimitiedot. Nimistönkeruu suomalaista peruskarttaa varten on varmasti
eräs suomalaisen kulttuuriperinnön tallentamisen huippusaavutuksia ja luotettava pohja
myöhemmälle nimistöntutkimukselle.
Suomalaisessa eräkulttuurissa kaakkoishämäläinen nimimuoto arra tarkoittaa prof. Voionmaan
mukaan kalanpyydystä, nuottaa. Nimimuotojen ara ja arra murreraja näyttää piirtyvän Kanta‐Hämeen
ja Päijät‐Hämeen väliin. Kaakkois‐Hämeessä, mihin Säyhteen vesistö kuuluu, oikea nimimuoto on siis
yksiselitteisesti arra.
Varmaan myös venäläisperäiset karttanimet perustuvat paikallisilta asukkailta kuultuun, mikä
kuitenkin on muuntunut vieraaseen muotoon. Tietymätöntä on, lieneekö kantasanan arra
kultturihistoriallinen merkitys kalastukseen liityvänä terminä avautunut kartoittajille keisariaikana.
Ensimmäisen peruskartan nimistönkeruussa näin voi varmasti olettaa tapahtuneen, mutta sen jälkeen
alkuperäinen merkitys näyttää hämärtyneen pois.
Harramaanjärvi on Arrajärven eräs latvajärvi, välissä on Selkojärvi. Selkonen tarkoittaa asumatonta
saloseutua, sydänmaata, kairaa, kiveliötä, etenkin Pohjois‐Suomessa. Sellainen oli ja on vieläkin laaja
metsäalue Säyhteen kylän ja Kymijoen välissä, missä yhä sijaitsee Sydänmaa‐niminen pikkutila. Ko.
metsäalue on suurimmalta osaltaan Iitin kunnan omistama Metsä‐Kananojan tila, jäänne historian
vaiheisiin kadonneesta suuresta Kananojan kartanosta.
Nastolan rippikirjassa 1850–1859 (TK1030) mainitaan Harramaa yhteydessä: Arrajoki, Jokela Gårds
jordtorpare, Harramaa torp – tarkoittaen siis Immilän Arrajoen kartanon kaukaista torppaa. Joka
tapauksessa torpan nimi on rippikirjassa samassa muodossa kuin ensimmäisen peruskartan
järvennimi runsaat sata vuotta myöhemmin. Myös Harramaa viitannee syrjäiseen metsäseutuun,
missä harjoitetaan nuottakalastusta.
Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston paikannimikokoelmien digitalisointi on käynnissä ja
sähköinen paikannimiarkisto valmis Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 (Kielikello 2/2016).
Sieltä löytyy aikanaan myös Harramaanjärven nimievoluutio.

Kaavaluonnos 2016–2017 Iitinkunta
Selkojärvi, Harramaanjärvi, Arrajärvi Tiirinmaa
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys R.Y.
Iitin kunta
Yhteyshenkilö Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija, tietokirjailija
Onnenlaakso
Puutarhatie 24 A 18
FI‐16100 NYBY ‐ UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
www.tieokas.fi

Luonnonsuojelualueet
Selkojärven ja Harramaanjärven ympäristössä
2016‐04‐01
Suurimmat valtion ja yksityisten luonnonsuojelualueet
1. Kärmesniemenkallion Natura 2000‐alue (ohessa)
‐ perustettu 1992‐1992
‐ pinta‐ala 14 ha
‐ aloitteentekijä ja alueen asiantuntija Markku Sakari Meriluoto Asiantuntijayritys Tieokas
2. Löllänvuoren luonnonsuojelualue (linkki: http://www.tieokas.fi/Lvuori.pdf
‐ perustettu 2014
‐ pinta‐ala 30,5, ha
‐ aloitteentekijä ja alueen asiantuntija Markku Sakari Meriluoto Asiantuntijayritys Tieokas
Lisäksi lukuisia pienialaisia suojelukohteita eri puolilla kaava‐aluetta.

Tiivistelmä Natura 2000 -alueen suojeluperusteista
Ympäristöministeriön ehdotus 2016 tietojen tarkistamisesta ja verkoston täydentämisestä
Natura 2000 -aluetta koskevat tiedot kokonaisuudessaan sisältyvät Natura 2000 tietolomakkeeseen.

Alue:

Kärmesniemenkallio

Alueen tyyppi: SAC

Alueen tunnus:

FI0404006

Pinta-ala (ha):

14

Tiedot alueen ekologiasta:
Suojelun perusteina olevat luontotyypit (Tietolomakkeen taulukko 3.1)
(Lisättäväksi ehdotettavat luontotyypit lihavoituna)

Koodi

Nimi

Pinta-ala,ha

9010

Boreaaliset luonnonmetsät

9050

Boreaaliset lehdot

1,6

91D0

Puustoiset suot

2,2

8

Poistettaviksi ehdotettavat luontotyypit

Suojelun perusteina olevat lajit (Tietolomakkeen taulukko 3.2)
(Lisättäväksi ehdotettavat lajit lihavoituna)

Koodi

Laji

Tieteellinen nimi

1910

liito-orava

Pteromys volans

Poistettaviksi ehdotettavat lajit

Alueen kuvaus:
Kärmesniemenkallio on valtaosin ikääntynyttä sekametsää (MT/OMT), jossa on runsaasti kuollutta ja
ikääntynyttä lehtipuuta. Alueeseen liittyy Haramaanjärven rantalehtoa ja pienialainen kallionaluslehto,
jossa kasvaa mm. metsälehmusta.
Alue on valtakunnallisesti arvokas aarniometsäkohde, joka tuottaa uhanalaisille eliölajeille tärkeää
lahopuuainesta. Alueeseen liittyy pienialainen kallionaluslehto ja rantalehto.
Alueen suojelutavoite:
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta
edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden
suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien
ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen
kehitys.
Kärmesniemenkallio kuuluu suojeltaviin vanha metsä -kohteisiin. Kohteen suojelu on toteutettu
luonnonsuojelulailla. Alueelle on perustettu asetuksella 9 ha:n suuruinen valtion luonnonsuojelualue
1.1.1994 ja Kymen lääninhallituksen päätöksellä kaksi yksityismaiden luonnonsuojelualuetta (3,43 ha ja 2,3
ha) 12.10.1992.

1. huhtikuuta 2016
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Kymijoen - Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi Haramaajärvi, kaavaehdotus
115/10.02.02/2017
Tekninen lautakunta
Kaavoitustoimikunta 10.10.2016 § 36
Kunnanhallitus on 20.6.2016 tehnyt kaavoituspäätöksen Kymijoen Mankalan rantayleiskaavan muutoksesta ja täydennyksestä Tiirinmaan ja
Selkojärvi - Haramaajärvi -alueella. Muutos koskee Selkojärven Haramaanjärven aluetta ja täydennys Arrajärven aluetta.
Kaavan laatija Karttaako Oy/Pertti Hartikainen on laatinut kaavaa koskevia
alustavia ratkaisuvaihtioehtoja, jotka jaetaan esityslistan oheismateriaalina.
Kaavan laatija esittelee alustavan luonnoksen ratkaisuja kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Veikko Haimila, puh. 040 754 1071.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Kaavoitustoimikunta käy alustavia ratkaisuvaihtoehtoja läpi ja evästää
kaavan laatijaa kaavavaluonnoksen työstämisessä.
Nähtäville asetettava yleiskaavaluonnos käsitellään toimikunnan
marraskuun kokouksessa.

Päätös

Kaavoitustoimikunta:
Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa
kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä.
Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti, kävi läpi alustavat
ratkaisuvaihtoehdot ja päätti, että vaihtoehto 2, RA-tonttien sijoittaminen
sekä Selkojärven että Haramaanjärveen rantaan, otetaan jatkovalmisteluun.
________

Kaavoitustoimikunta 9.1.2017
Kaavan laatija Di Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä on valmistellut
kaavoitustoimikunnan kannaottojen pohjalta 2.1.2017 päivätyn
yleikaavaluonnoksen.

Esityslistan oheismateriaalina jaetaan kaavan laatija Karttaako Oy/Pertti
Hartikaisen laatima, 2.1.2017 päivätty rantayleiskaavamuutosta ja
täydennystä koskeva luonnos.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Veikko Haimila, puh. 040 754 1071.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Kaavoitustoimikunta päättää
1. asettaa kaavamuutosta koskevan luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi
2. tiedottaa nähtävillä olosta kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla,
internetissä kunnan kotisivuilla ja Iitinseutu-lehdessä
3. pyytää luonnoksesta lausunnon osallisilta viranomaisilta.

Päätös

Kaavoitustoimikunta:
Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________

Tekninen lautakunta 3.4.2018
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 23.1. - 21.2.2017 ja siitä
pyydettiin lausunnot osallisilta viranomaisilta 28.2.2017 mennessä.
Lausunnon jätti 7 viranomaista ja lisäksi Päijät-Hämeen liitto ilmoitti, ettei
sillä ole tarpeen antaa asiasta lausuntoa. Mielipiteitä jätettiin 2.
Lausunnon kaavaluonnoksesta antoivat koulutuslautakunta,
rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
Lahden kaupunki/ympäristöpalvelut, Museovirasto ja
Kymenlaakson museo sekä Puolustusvoimat.
Mielipiteen jättivät 2 loma-asukasta Haramajärveltä sekä Säyhteen
vesien- ja luonnonsuojeluyhdistys r.y. Mielipiteissä vastustettiin
rakennuspaikkojen sijoittamista Selkojärvelle ja Haraamaanjärvelle.
Säyhteen luonnon- ja vesiensuojelu RY:n mielipiteessä kritisoitiin
kaavaratkaisun lisäksi laajasti mm. piittaamattomuutta alueen luontoarvoja
kohtaan, kaavan selvitysten tasoa ja riittävyyttä, maakuntakaavan
vastaisuutta, kaavan virheellisiä mitoitusperusteita, kunnan suorittamia
hakkuita kaavamuutosalueen ulkopuolisilla alueilla, kunnan
moraalittomuutta sekä kaavan laatijan ja luontoselvittäjän ammattitaidon ja
moraalin puutetta.
Mielipiteiden johdosta kaavaehdotukseen on

lisätty Löllänvuoren luonnonsuojeluhankkeen kuvaus ja maakaupan







rajaus kaavaselostukseen
lisätty kaavaan määräys, että rakennuslupaa ei saa myöntää Selkojärven
RA-rakennuspaikoille ennen kuin Puolustusvoimat on tutkinut, onko
Selkojärvessä sodan aikana upotettuja ammuksia ja mahdolliset
ammukset on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on tässä
tarkoituksessa hankittava lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.
lisätty kaavaselostukseen pääsytieyhteyksiä osoittava kartta
lisätty kaavaselostukseen arvio Selkojärven itärannan ulkoilureitistä
lisätty Iitin latu ja Puolustusvoimat OAS:n osallisten luetteloon.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta alueella tehtiin liito-oravaselvitys
(5.5.2017, päivitetty 4.2.2018), jonka maastotyöt suoritettiin 18.4.2017.
Selvityksen perusteella Haramaanjärven rakennuspaikkojen sijaintia
muutettiin kaavaehdotukseen hieman ja 20 m leveälle rantakaistalle
annettiin tiukat liito-oravan elinpiirin suojelua koskevat määräykset.
Kaavan laatija vastine (14.3.2018), jossa on lausuntojen ja mielipiteiden
sisältö pelkistetysti, jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Mielipiteisiin ja
lausuntoihin voi lisäksi tutustua kokouksessa ja ennen kokousta teknisessä
toimistossa.
Liito-oravaselvitys 5.5.2017, päivitetty 4.2.2018, jaetaan esityslistan
oheismateriaalina.
Lisäksi esityslistan oheismateriaana jaetaan 14.3.2018 päivätty
kaavaehdotus (kartta määräyksineen, selostus). Kaavaehdotus on laadittu
kaavaluonnoksen pohjalta kaavan laatijan vastineessa 14.3.2018 esitetyin ja
edellä selostetuin muutoksin.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää:
1. yhtyä kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden osalta
kaavan laatijan 14.3.2018 päivättyyn vastineeseen ja toimittaa sen
mielipiteen jättäneille tiedoksi
2. esittää kunnanhallitukselle, että 14.3.2018 päivätty kaavaehdotus
asetetaan nähtäville Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan
kotisivuille 30 päivän ajaksi (MRA 19 §). Kunnan jäsenillä ja osallisilla on
oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava
kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutuksen tehneille, jotka
ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto
esitettyyn mielipiteeseen (MRL 65.2 §).

3. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan kuulutuksella kunnan
verkkosivuilla ja Iitinseudussa
4. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot
osallisilta viranomaisilta (MRA 20 §).

115/10.02.02/2017
Tela 3.4.2018 § 33

IITTI

Päiväys 9.1.2017. Korjattu 14.3.2018

KYMIJOKI-MANKALAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA TÄYDENNYS
MUUTOS KOSKEE SELKOJÄRVEN-HARAMAAJÄRVEN ALUETTA
TÄYDENNYS KOSKEE ARRRAJÄRVEN TIIRINMAAN ALUETTA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä
sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
suunnittelun edetessä tarpeen mukaan.
2. SUUNNITTELUALUE, TARKOITUS JA TAVAOITTEET
Yleiskaavan muutos ja täydennys koskee osaa Iitin kunnan omistamasta tilasta Metsä-Kananoja
1:462. Rantayleiskaavan muutos ja täydennys jäi laillistumatta Arrajärven Tiirinmaan alueella
KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. KHO:n päätöksestä voi
päätellä, että Selkojärven-Haramaajärven alueelta kertyvää rakennusoikeutta ei voi siirtää Arrajärven alueelle, jonka rannoilla on ennestään merkittävän paljon loma-asutusta.
Yleiskaavan täydennyksellä Arrajärven Tiirinmaan alue on tarkoitus
osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi.
Yleiskaavan muutoksella Selkojärven-Haramaajärven alueelle on tarkoitus osoittaa yhteensä 8 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat pyritään
muodostamaan ryhmiin. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja selvitetään alueilla, joiden likimääräinen rajaus on
esitetty viereisessä kartassa.

1

Voimassa olevan yleiskaavan mitoitusperusteilla Selkojärveltä kertyy n. 8 rakennuspaikan rakennusoikeus ja myös Haramaajärveltä kertyy 8 rakennuspaikan rakennusoikeus. Kummallekaan järvelle ei voimassa olevassa yleiskaavassa ole osoitettu rakennuspaikkoja eikä tilasta ole myöskään
aiemmin muodostettu rakennuspaikkoja näiden järvien rannoille.
Kaavahankkeen johdosta järjestettiin 20.5.2016 työneuvottelu K-S ELY-keskuksen ja K-L liiton
edustajien kanssa. Neuvottelussa todettiin alustavasti, että yhdyskuntarakenteen sekä SelkojärvenHaramaajärven erämaatyyppisen kokonaisuuden kannalta parhaita rakentamisalueita ovat Selkojärven itärannan eteläosa sekä Haramaajärven länsirannan eteläosa.
3.

SUUNNITTELUTILANNE

3.1

Maakuntakaava

Iitti kuuluu Kymenlaakson liittoon. Ympäristöministeriö vahvisti 14.12.2010 maakuntakaavan
”Maaseutu ja luonto” .
Maakuntakaavassa Tiirinmaan alueeseen ei kohdistu varauksia tai merkintöjä.
Selkojärven-Haramaajärven alue on osoitettu pääosin MY-alueeksi, johon kohdistuu seuraavia määräyksiä:

Aluekohtaiset perustelut

Alue 1285
2

Pohjaveasialueet
pv Selkolan pohjavesialue 1639
pv Nastonharju-Uusikylä
4.2

Yleiskaava

Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 10.9.2002. Myöhemmin siihen on tehty vähäisiä muutoksia. Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. KHO:n päätöksestä voi
päätellä, että Selkojärven-Haramaajärven alueelta kertyvän rakennusoikeuden siirtäminen Arrajärven alueelle, jonka rannoilla on ennestään paljon loma-asutusta, vaarantaa kaavan laillisuuden.
Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.
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4.3

Ranta-asemakaava

Alueella ei ole ranta-asemakaavaa.
5.

SELVITYKSET

Kaavoitus nojautuu mm. seuraaviin selvityksiin:
 Kymijoen–Mankalan yleiskaava-alueen luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2001.
 Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008.
 Aiempia luontoselvityksiä täydennettiin v.2016 vielä uudella luontoselvityksellä, jonka painopiste on niillä aleilla, joihin rakentamista suunnataan (Karttaako Oy/Mikko Siitonen)
 Alueelle laadittiin v. 2017 liito-oravaselitys (Luontoselvitys Metsänen).
Muinaismuistojen osalta tukeudutaan museoviraston selvityksiin.
6.

OSALLISET

Osallisia ovat alueen maaomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida
sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 § ja 63 §). Osallisia ovat ennen muuta:
Maanomistajat ja asukkaat:
 Iitin kunta kaava-alueen maanomistajana
 Kaava-alueen naapuritilat ja lähiympäristön asukkaat
Kunnan viranomaiset:
 Iitin hallintokunnat
Muut viranomaiset:
 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 Kymenlaakson liitto
 Päijät-Hämeen liitto
 Kymenlaakson maakuntamuseo
 Museovirasto
 Lahden kaupunki
 Puolustusvoimat
Alueen toimijat:
 Säyhteen kyläyhdistys
 Kymijoen vesi ja ympäristö ry
 Pohjois-Kymen Luonto ry
 Salpausselän luonnonystävät ry
 Säyhteen vesien- ja luonnonsuojeluyhdistys R.Y.
 Iitin latu
 Sähkölaitos
 Puhelinlaitos
7. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET
Laadittavien kaavojen vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien ominaisuuksien osalta
 Suhde Kymijoen – Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan tavoitteisiin ja mitoitusperusteisiin;
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Vaikutus luonto- ja maisema-arvoihin;
Vaikutus yleisen virkistyksen kannalta;
Sosiaaliset vaikutukset;
Taloudelliset vaikutukset.

8. PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET SEKÄ OSALLISTUMISMENETTELYT
8.1 Kaavoituksen vireille tulo
Kunnanhallitus päätti kaavan vireille tulosta 20.6.2016 § 131.
8.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
Kaavahankkeesta on neuvoteltu K-S ELY-keskuksen ja Kymenlaakson liiton edustajien kanssa
20.5.2016.
Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 §) pidetään tarvittaessa luonnosvaiheessa.
Kaavoitustoimikunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 62 §) nähtäville kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan kotisivuille internettiin 30 päivän ajaksi. Suunnitelma on
nähtävänä myös tämän jälkeen koko kaavoitustyön ajan ja sitä korjataan tarpeen mukaan.
Tiedottaminen
 Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Iitinseutu lehdessä.
 Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla.
 Kirje osallisille maanomistajille, kaava-alueeseen rajoittuville tilojen omistajille sekä Selkojärveen ja Haramaajärveen rajoittuvien tilojen maanomistajille.
8.3 Yleiskaavaluonnos
Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä …
Tiedottaminen
 Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Iitinseutu lehdessä.
 Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla.
Luonnoksesta pyydetään lausunto osallisilta viranomaisilta.
Osallisilla on mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu lausunto tai kirjallinen huomautus
nähtävänäoloaikana.
Teknisen lautakunnan perusteltu päätös lausuntojen ja huomautusten huomioon ottamisesta.
8.4 Yleiskaavaehdotus
Kunnanhallitus asettaa yleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 19 §).
Tiedottaminen
 Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Iitinseutu lehdessä.
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 Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla.
Lausuntopyyntö viranomaisille (MRA 20 §).
Kunnan perusteltu vastine muistutuksiin ja lausuntoihin.
Osallisella ja kunnan jäsenellä on mahdollisuus valittaa valtuuston hyväksymispäätöksestä ItäSuomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
9. AIKATAULU
Vireille tulo: Kunnanhallitus päätti kaavan vireille tulosta 20.6.2016 § 131.
Yleiskaavaluonnos
 luonnos nähtävänä ….
 palautteen käsittely teknisessä lautakunnassa 2/2018
Yleiskaavaehdotus
 käsittely kunnanhallituksessa 3/2018
 ehdotus nähtävillä, lausuntojen pyytäminen, 4-5/2018
 käsittely kunnanhallituksessa 6/2018
 käsittely valtuustossa 9/2018
10. YHTEYSTIEDOT
Kaavan laatija Pertti Hartikainen
KARTTAAKO OY. Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
p. (09) 1481943, 0400-425390, sähköposti: phartikainen@kolumbus.fi
Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana Iitin kunnan teknisessä toimistossa
(Rautatienkatu 22, 47400 Kausala). Kaavan valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:
Tekninen johtaja Harri Hofften (p. 040 485 4037), e-mail: harri.hoffren@iitti.fi
11. PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa Iitin Kunnantalon yhteispalvelupisteestä
(Rautatienkatu 20, 47400 Kausala), minkä lisäksi se on nähtävänä kunnan internetsivuilta
www.iitti.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautteen osoitteeseen: Iitin kunta,
kirjaamo, PL 32, 47401 Kausala, sähköp. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi
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IITTI
KYMIJOKI-MANKALAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA TÄYDENNYS
Koskee osaa tilasta Metsä-Kananoja 1:462.
MUUTOS KOSKEE SELKOJÄRVEN-HARAMAANJÄRVEN ALUETTA
TÄYDENNYS KOSKEE ARRAJÄRVEN TIIRINMAAN ALUETTA
YLEISKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET:
RA

LOMA-ASUNTOALUE.
Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet rakennuspaikat on merkitty mustalla pisteellä.
Ranta-aluetta 15 m etäisyydelle rannasta tulee hoitaa siten, että alue säilyy puustoisena ja mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää kookkaiden mäntyjen, haapojen sekä tervaleppien säilyttämiseen.
Vähintään 3000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti:
Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala
on enintään 130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja
sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa.
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m².
Muita talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen
- alle 5 000 m²:n rakennuspaikat 160 kerros-m²
- vähintään 5 000 m²:n rakennuspaikat 200 m².
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat
- sauna 15 m
- muut rakennukset 30 m

RA/sl

LOMA-ASUNTOALUE, JOSSA LIITO-ORAVAN ELINOLOSUHTEET TURVATAAN
Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet rakennuspaikat on merkitty mustalla pisteellä.
Ranta-alue 20 m:n etäisyydelle rannasta tulee säilyttää luonnontilaisen kaltaisena siten, että liito-oravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston
kaataminen on kielletty. Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipuiden vaalimiseen. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2.
Rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti:
Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala
on enintään 130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja
sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa.
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m².
Muita talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 200 kerros-m²
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat
- sauna 20 m
- muut rakennukset 40 m
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VV

UIMARANTA-ALUE
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen uimarantakäyttöön liittyviä rakennuksia ja rakennelmia

LV

YLEINEN VENEVALKAMA-ALUE

MU

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN
OHJAAMISTARVETTA
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia.

MY

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ
YMPÄRISTÖARVOJA
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodostumien ja –maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä
luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen.
Rantametsiä, pellon ja metsän reunavyöhykkeitä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkeskus Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen.
OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

pv-1

VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE
Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan I-luokan vedenhankinnalle tärkeä
pohjavesialue.
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia
vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua.
Osa-alueella rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 3 luvun 2 §
(pohjaveden muuttamiskielto), ympäristönsuojelulain 1 luvun 7§ (maaperän pilaamiskielto) ja 8§ (pohjaveden pilaamiskielto).
Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten,
ettei aiheudu pohjaveden laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

sl

YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA
MRL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan,
vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot.
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Numero viittaa ympäristöselvitykseen.
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RAKENNUSPAIKKAA JA RAKENTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
Rakennuslupaa ei saa myöntää Selkojärven RA-rakennuspaikoille ennen kuin puolustusvoimat on
tutkinut onko Selkojärvessä sodan jälkeen upotettuja ammuksia ja mahdolliset ammukset on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on tässä tarkoituksessa hankittava lausunto ennen
rakennusluvan myöntämistä.
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto.
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Ympärivuotisen asunnon ja loma-asunnon alimman vaurioituvan lattiarakenteen tulee olla keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/50) yläpuolella, mihin tulee
vielä lisätä vesistön erityispiirteistä johtuva lisäkorkeus 0,3 m ….n. 1 m. Tämä määräys koskee
myös muita rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita.

VESI- JA JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
Mitään jätevesiä ei saa päästää puhdistamatta vesistöön.
RA- ja RA/sl- aluetta koskevat määräykset:
WC-vedet on johdettava ensisijaisesti umpisäiliöön. Lupaviranomaisen harkinnan mukaan
voidaan WC- vedet käsitellä myös rakennuspaikkakohtaisesti. Jätevesien maaperäkäsittelyä
varten on järjestettävä 2-3 -osainen saostuskaivo ja imeytyskenttä tai maasuodin vähintään
30 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta alueelle, missä maaperä on tarkoitukseen sopivaa ja minne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä
tulisi ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Mikäli maaperä ei sovellu jätevesien käsittelyyn, on jätevedet johdettava umpikaivoon. Jätevesien käsittelytapa on tutkittava
jokaisen rakennuslupahankkeen yhteydessä erikseen. Vähäisille pesuvesille voidaan käyttää
imeytyskaivoa tai –kuoppaa. Rakennuslupaviranomainen voi maasto-olosuhteiden perusteella myöntää etäisyydestä poikkeuksen.
Jätevesien imeyttäminen maaperään pohjavesialueilla on kielletty, maasuodinta voidaan
yleensä käyttää. Maasuodattimen jälkeen jätevedet tulee johtaa pinta- ja pohjavesien kannalta turvalliseen paikkaan. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esitettävä talousveden hankintaa ja jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma riittävine maaperä- ja korkeusasematietoineen.
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty alueella, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä.
Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
VV- , LV-, MU- ja MY-alueilta on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukainen rakennusoikeus sijoitettu saman maanomistajan RA- alueille.
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SUOSITUKSET:
RA -alueita koskee seuraava suositus:
Jätevesien osalta suositellaan keskitettyjä ratkaisuja.
Suositeltava käymälä on muu ratkaisu kuin vesikäymälä.
Metsänhoidossa noudatetaan Metsäkeskus Tapion antamia luonnonläheistä metsänhoitoa koskevia metsänhoitosuosituksia.

RAKENNUSLUVAN SAA MYÖNTÄÄ ILMAN RANTA-ASEMAKAAVAA TÄMÄN YLEISKAAVAN
MUKAISEEN RAKENTAMISEEN SEURAAVILLA ALUEILLA:
 RA- ja RA/sl- ALUEILLA.

Helsinki 14.3.2018

KARTTAAKO OY
Pertti Hartikainen
dipl.ins.
Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) 23.1. - 21.2.2017
Ehdotus nähtävänä (MRA 19 §) …
Hyväksytty valtuustossa …

Saanut lain voiman
Diaarinumero …
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Iitin Selkojärven-Haramaajärven rantaosayleiskaavaalueen liito-oravaselvitys 2017
Timo Metsänen

5.5.2017
– päivitetty 4.2.2018
Luontoselvitys Metsänen
Adelenpolku 2
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www.metsanen.com
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1 JOHDANTO

Maaliskuussa 2017 Karttaako Oy pyysi Luontoselvitys Metsästä selvittämään Iitin
Selkojärven–Haramaanjärven
kaavailtujen

rantaosayleiskaava-alueelta

rantatonttien kohdalta

ja

liito-oravan

välittömästä lähiympäristöstä.

esiintymisen
Selvityksen

tavoitteena oli etsiä mahdollisia merkkejä liito-oravista ja tarvittaessa rajata lajille
soveliaat alueet ja paikantaa pesäpaikat sekä hahmotella lajille oleellisia kulkuyhteyksiä
kaavoitusta varten sekä antaa suosituksia lajin huomioimiseksi.

2 ALUEEN YLEISKUVAUS
Selkojärvi ja Haramaanjärvi sijaitsevat Kymenlaaksossa, lähellä Päijät-Hämeen rajaa.
Kaava-alue

on

pääasiassa

metsämaata

ja

sijaitsee

eteläboreaalisella

kasvillisuusvyöhykkeellä. Tarkemmin alueen luonnonympäristöä on kuvattu alueelta
aikaisemmin tehdyssä luontoselvityksessä (Siitonen, 2016). Kaava-alueella sijaitsevat
selvitetyt rantajaksot on esitetty kartalla 1.
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Kartta 1. Inventoidut rantajaksot kaava-alueella.

3 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Maastotyö suoritettiin MRL:n mukaisesti noudattaen Ympäristöministeriön julkaisun
”Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa” (Sierla ym. 2004) inventointiohjeita.
Maastotyöskentelyyn kuului liito-oravan ulostepapanoiden etsiminen suurien haapojen ja
kuusien juurilta sekä kolopuiden ja vanhojen oravan pesien etsiminen sekä liito-oravan
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ekologisten reittien hahmottelu maastokartoille. Ranta-alueilta käytiin läpi kaikki lajille
soveliaat metsät 50–80 metriä rannasta ja niissä tarkastettiin parisen sataa puun tyveä.
Selvitystä voidaan pitää kattavana ja ajankohtaa papanoiden löytymiselle luotettavana.
Inventointiin käytettiin maastotyöpäivä (8 tuntia) 18.4.2017.
Maastotöistä ja raportoinnista vastasi kokonaisuudessaan ympäristösuunnittelija (AMK)
ja luontokartoittaja (eat) Timo Metsänen.

4 LIITO-ORAVAN BIOLOGIAA
Tuntomerkit
Liito-orava on tavallista oravaamme selvästi pienempi ja väriltään vaaleanharmaa, alta
vaaleampi. Mustat suuret silmät erottuvat selvästi. Korvat ovat pienet. Etu- ja
takajalkojen välinen leveä liitopoimu erottuu parhaiten eläimen liitäessä. Häntä on noin
10 senttimetriä pitkä ja aavistuksen päältäpäin litistynyt. Naaraat (keskiarvo 164 g) ovat
hieman koiraita (keskiarvo 137 g) kookkaampia ja painavampia Pöntisen ja Mäkelän
(1996) tietojen perusteella.
Parhaiten liito-oravan olemassaolon huomaa suurten haapojen ja kuusien tyviltä
löytyvistä ulostepapanoista. Ne ovat väriltään keväällä kellertäviä ja muuttuvat kesää
kohti mentäessä tummemmiksi lehtiravinnon osuuden kasvaessa. Kooltaan papanat
ovat noin riisinjyvän kokoisia. Kesäaikaan liito-oravan olemassa olon voi huomata myös
osittain syödyistä puiden lehdistä joissa kovimmat lehtiruodot ovat jätetty syömättä.
Elintavat
Liito-orava on pääasiassa yöaktiivinen, mutta liikkuu tarvittaessa (muun muassa
poikasten ruokinta-aikaan) valoisassakin. Orava kiipeilee korkeallekin puiden latvoihin ja
liitää sulavasti puusta toiseen liitopoimunsa avulla. Liidot ovat yleensä 40 metriä mutta
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pisin mitattu liito on 78 metriä (MMM, 2002). Liito-orava elää keskimäärin 3–5
-vuotiaaksi.
Liito-orava on kasvissyöjä ja sen pääravintona ovat kesällä tuoreet lehdet (muun muassa
koivu, haapa, leppä ja pihlaja) sekä kukat, marjat, sienet ja siemenet. Alkusyksystä
lähtien koivun ja lepän norkot korvaavat tuoreen lehtiravinnon. Talvella orava syö
havupuiden silmuja, sekä syksyllä varastoimiaan lepän- ja koivunnorkkoja. Varastot ovat
kuusten oksilla, useimmiten korkealla. Muita varastointipaikkoja ovat linnunpöntöt,
luonnonkolot, katkenneet kelon latvat, rastaanpesät yms. Liito-oravan ravintoa ja
ruokailutottumuksia ovat tarkemmin tutkineet Pertti ja Risto Sulkava (1993).
Elinympäristö
Elinympäristönä liito-orava suosii vanhahkoja kuusivaltaisia sekametsiä joista löytyy
riittävästi kolopuita (usein haapa) ja pääravintokasveja koivua, haapaa ja leppää.
Elinpiirin (elinpiirillä tarkoitetaan tässä aluetta jolla orava liikkuu ja oleilee) koko vaihtelee
mutta on naarailla keskimäärin noin 8 hehtaaria ja koirailla 30 hehtaaria (MMM, 2002).
Oravat saattavat liikkua laajemmallakin alueella. Yhden koiraan elinpiiri käsittää usein
useamman naaraan elinpiirin. Koiraiden elinpiirit voivat olla myös päällekkäisiä. Monesti
elinpiirillä on vielä niin sanottu ydinalue tai ydinalueita, jossa orava erityisesti viihtyy.
Ydinalueen koko on noin 10 prosenttia elinpiiristä (KHO, 2003). Ydinalueella/alueilla on
yleensä useita vaihtopesiä. Keskimäärin 6,5 pesää per orava, joita se säännöllisesti
käyttää (MMM, 2002).
Lisääntyminen
Liito-oravan kiima-aika on kevättalvella maalis–huhtikuun vaihteessa. Toinen kiima-aika
on huhtikuun lopussa. Keväiseen kiima-aikaan liittyy harvoin todistamaan päästy
kilvoittelu koiraiden välillä. Kilvoitteluun liittyy huimia liitoja, takaa-ajoja ja jopa tappelua.
Voittaja pääsee parittelemaan naaraan kanssa. Liito-orava ei ole pariuskollinen. Pesänsä
liito-orava tekee mieluiten käpytikan tai palokärjen vanhaan koloon tai vanhaan oravan
risupesään, mutta kelpuuttaa nykypäivänä myös linnunpöntöt ja rakennusten onkalot
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kolojen puutteen vuoksi. Orava vuoraa pesän naavalla tai vastaavilla hyvin lämpöä
eristävillä aineilla (höyhenet, villa, katajankuori). Liito-orava ei itse nakerra kolojaan.
Naaras synnyttää 1–4 poikasta runsaan kuukauden kuluttua parittelusta ja imettää niitä
pitkälle juhannukseen asti. Osa naaraista voi synnyttää myös toisen poikueen.
Keskimääräinen poikastuotto on 3,4 poikasta (SLL, 2004). Tuntiessaan olonsa ja
poikasensa uhatuksi liito-orava usein vaihtaa pesänsä paikkaa ja siirtää tarvittaessa
poikasetkin.
Viholliset
Liito-oravan luontaisia vihollisia ovat näätä, isot pöllöt ja kanahaukka. Erityisesti aukean
alueen yli liitäessään liito-orava altistuu saalistukselle. Sen takia yöaktiivisuus on eduksi,
karsien saalistajista ainakin kanahaukan ja näädän pois. Myös maassa liikkuessaan liitoorava on vaarassa kömpelyytensä takia. Usein liitonsa päätteeksi liito-orava siirtyy
nopeasti lähelle puun runkoa ja jähmettyy paikoilleen tarkkailemaan ympäristöä. Tällä
hetkellä liito-oravan pahin uhka on kuitenkin sen elinympäristöjen tuhoutuminen ja
pirstoutuminen joka on pääasiassa nykyisen metsätalouden aiheuttamaa.

5 KANNAN KEHITYS JA KOKO
Liito-oravaa esiintyy Euroopan unionin alueella merkittävästi ainoastaan Suomessa.
Virossa on pieni kanta, Latviasta laji on mahdollisesti jo hävinnyt sukupuuttoon (EEA,
2012). Maailmanlaajuisesti liito-oravan levinneisyys ulottuu Suomesta yli pohjoisen
palearktisen alueen Tyynellemerelle aina Venäjän Sahalinin ja Japanin Hokkaidon
saarille (Shar ym. 2016). Liito-oravan levinneisyys käsittää eteläisen Suomen Oulun–
Kuusamon linjalle saakka. Levinneisyysalueella kannan tiheys vaihtelee huomattavasti.
Tihein liito-orava-asutus on Länsi-Suomessa Vaasan rannikkoseudulla ja LounaisSuomessa, harvin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Koko
esiintymisalueella tiheydet vaihtelevat maakuntatasoa pienipiirteisemmin, paikoitellen on
keskittymiä ja toisaalta tyhjiä alueita esiintyy paljon. Liito-oravakanta on ollut aiemmin
yhtenäisempi, laikuittaisuus yleistyi etenkin 1970-luvulla (Hanski 2006 ref. Hokkanen ym.
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1982). Liito-oravakanta on taantunut useiden lähteiden mukaan ainakin vuodesta 1949
lähtien. Seurantatutkimusalueilla 10–20 vuoden aikana väheneminen on vaihdellut 20–
58%. Millään tutkimusalueella kannan vähentyminen ei ole tasaantunut tai lähtenyt
nousuun (Hanski 2006). Yleisestä vähenevästä suuntauksesta huolimatta tuoreissa
selvityksissä on todettu myös runsastuneita paikalliskantoja pääkaupunkiseudulla
(Lammi & Routasuo 2014).
Liito-orava luokiteltiin uusimmassa uhanalaisuusarviossa silmälläpidettäväksi koska
populaation pieneneminen ei ylitä 30 %:ia kymmenen vuoden aikana (Liukko ym. 2015).
Tärkeimpiä taantumisen syitä ovat metsien uudistamis- ja hoitotoimet, puulajisuhteiden
muutokset sekä vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen. Kannan koko
määräytyy lisääntymiseen sopivien metsien pinta-alan perusteella. Kaupunkialueilla liitoorava kärsii puuston harvennuksista, metsien ”siistimisestä” ja järeiden kuusien
kaatamisesta siellä missä kuusia on ennestäänkin vähän. Myös rakentamisesta
aiheutuva metsien pirstoutuminen ja metsälaikkujen eristyminen voivat heikentää liitooravien elinoloja (Lammi & Routasuo 2014).
Metsätalouskäytäntöjen vuoksi on arvioitu, että liito-oravakanta vähenee edelleen
lähivuosikymmeninä. Vanhat 1960-luvun aukkohakkuut eivät ole vuosikymmeniin sopivia
liito-oraville, samoin männyn suosiminen kuusta kasvaville aloille vähentää sopivaa
elinympäristöä. Tuoreimmassa kanta-arviossa 2000-luvun puolivälissä (Hanski 2006)
Suomen liito-oravakannan kooksi saatiin 143 000 naarasta (95%:n luottamusväli
134800–151300 naarasta).

6 LIITO-ORAVAN SUOJELU JA LAIT
Luontodirektiivi
Liito-orava

mainitaan

Euroopan

Unionin

luontotyyppien

sekä

luonnonvaraisten

eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV. Liito-
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orava neuvoteltiin suomalaisten toimesta mukaan liitteeseen IV, yhdessä naalin ja
saimaannorpan kanssa Suomen liittyessä EU:iin (MMM, 2002 ja Hanski, 2006).
Liite II käsittelee EU:n tärkeinä pitämiä kasvi- ja eläinlajeja, sekä luontotyyppejä ja on
ollut pohjana Natura 2000 –verkostolle. Verkoston tavoitteena on turvata luontodirektiivin
liitteeseen II kuuluvien lajien tärkeimpiä elinympäristöjä, eikä niillä keskitytä lajin
yksilöiden tai niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin turvaamiseen. (MMM, 2002)
Luontodirektiivin liite IV puolestaan käsittelee tarkemmin lajiensuojelua. Liitteen
artiklassa 12, kohdassa 1 mainitaan että ”jäsenvaltion on toteutettava tarpeelliset
toimenpiteet

direktiivin

suojelujärjestelmän
pyydystäminen,

liitteessä

IV

(a)

käyttöönottamiseksi
tappaminen,

olevia

ja

eläinlajeja

kiellettävä

häiritseminen

koskevan

näiden

erityisesti

lajien

niiden

tiukan

tahallinen

lisääntymis-,

jälkeläistenhoito-, talvehtimis- tai muuttoaikana, munien hävittäminen tai ottaminen
luonnosta sekä kiellettävä näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen
ja hävittäminen.” Suojelun voimaantulo muista alueellisista suojelukeinoista poiketen ei
IV(a)-liitteen lajien kohdalla edellytä erikseen tehtävää viranomaisen päätöstä, toisin kuin
luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojeltavilla lajeilla, joiden esiintymispaikkojen
hävittämis- ja heikentämiskielto astuu voimaan vasta ELY-keskuksen määritettyä lajin
esiintymispaikan.
Direktiivistä voidaan hakea poikkeuslupaa jos hankkeella ”on kansanterveyttä ja yleistä
turvallisuutta koskeva tai yleisen edun kannalta pakottava syy” tai ”poikkeukselle on
tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis-, uudelleenistuttamistarkoitus”. Näin on toimittu
muun muassa E18 -moottoritien rakentamishankkeessa. Poikkeuslupa myönnettiin
seuraavilla

perusteilla:

liito-oravien

suojelun

taso

ei

heikkene

ja

hanke

on

yhteiskunnallisesti merkittävä, eikä sitä voi toteuttaa muuten (MMM, 2002).
Luonnonsuojelulaki
Suomen luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan tietyt lajit, pääsääntöisesti nisäkkäät ja linnut
(metsästyslaista

johtuvin

poikkeuksin),

ovat

rauhoitettuja.

Liito-orava

on

9

luonnonsuojelulain

38

§:n

mukaisesti

rauhoitettu

laji.

Seuraavassa

pykälässä

määritellään mitä rauhoittaminen tarkoittaa: ”kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin
kuuluvien yksilöiden tahallinen tappaminen, pesien, munien ja yksilöiden ottaminen
haltuun, siirtäminen tai muu tahallinen vahingoittaminen sekä tahallinen häiritseminen
erityisesti eläinten lisääntymisaikana tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä
paikoilla.” Koska Suomen luonnonsuojelulaki ei mainitse artiklan 12.1 kohdassa
esiintyvää lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämistä ja hävittämistä niin se on
lisätty lain 49.1 §:ään. ”Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettujen eläinlajeihin
kuuluvien yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.” (Finlex, 2003). Myöhemmin sanamuoto
”selvästi luonnossa havaittavien” on poistettu laista Luontodirektiivin vastaisena.
Metsälaki
Metsälain (1093/1996) tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että talouskäytössä olevissa metsissä
turvataan sekä puuntuotannon kestävyys että metsien biologisen monimuotoisuuden
säilyminen. (Finlex, 2003)
Lain pykälässä 10 on määritelty metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä
elinympäristöjä. Niitä ovat muun muassa lähteiden, norojen ja lampien välittömät
lähiympäristöt, ruoho- ja heinäkorvet, rehevät lehtolaikut, rotkot ja kurut ja niin edelleen.
Näiden

kohteiden

aiheuttamaan

taloudelliseen

haittaan

(vähäistä

suuremmat

lisäkustannukset ja taloudelliset haitat) saa korvausta kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain perusteella (ns. rahoituslaki) (MMM, 2002).
Jos metsälain 10 §:n elinympäristössä tai välittömästi siihen rajautuen esiintyy liitoorava, otetaan sen lisääntymis- ja levähdyspaikka mukaan kohteen rajaukseen. Kohteen
tietoihin lisätään maininta liito-oravasta. Mikäli liito-orava on metsän käytön rajoituksen
ainoa peruste, ei rahoituslain varoja ja metsätalouden ympäristötukea tulisi myöntää,
koska rahoituslain 4 §:ssä on kielletty käyttämästä kyseisiä varoja luonnonsuojelulain 25
§:n mukaisiin määräaikaisiin rauhoituksiin. (MMM, 2002)
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Lain tulkinta
Liito-oravan osalta lisääntymis- ja levähdyspaikan –termien tarkka määrittely on
keinotekoista. Niiden erottaminen ei ole tarpeen senkään vuoksi, että ne rinnastetaan
laissa toisiinsa. MMM:n raportissa lisääntymispaikaksi tulkitaan reviirillä olevat sopivat
kolopuut (myös sellaiset joiden alla ei välttämättä ole papanoita) sekä mahdollisesti
löydetyt puut joissa on risupesä tai linnunpönttö. Nämä puut tulee rauhoittaa
suojapuustoineen (MMM, 2002). 15.4.2016 siirryttiin käytäntöön, jossa ELY-keskus ei
enää

tee

päätöstä

lisääntymis-

ja

levähdyspaikan

sijainnista

ja

sallitusta

metsänkäsittelystä. Lakimuutos korostaa maanomistajan, hakkuuoikeuden haltijan ja
puun korjuusta vastaavan tahon vastuuta huomioida liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikat metsänkäsittelyn yhteydessä (MMM & YM, 2016).
Tähän liittyen ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet
ohjeen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaamisesta metsätaloudessa (Anonyymi,
2004) ja päivityksen vuonna 2016 (MMM & YM, 2016) Lisäksi ympäristöministeriö on
laatinut kunnille, maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille ohjeen liito-oravan huomioon
ottamisesta kaavoituksessa (Anonyymi, 2005 ja YM, 2017). Ministeriöiden ohjeissa
keskeistä on turvata liito-oravan pesäpuu ja sen välitön lähiympäristö, ja alueella tulee
säästää ravintopuita ja kulkuyhteyksiä ruokailupaikoille sekä muihin metsiköihin.
Ohjeessa (Anonyymi, 2004) on annettu joitain esimerkkejä rajausten toteuttamisesta,
mutta samalla on todettu, että lisääntymis- ja levähdyspaikan rajojen määrittäminen on
tehtävä

tapauskohtaisesti.

Ministeriöiden

ohjeitten

mukainen

lisääntymis-

ja

levähdyspaikan pinta-ala on huomattavasti liito-oravanaaraan elinpiiriä pienempi.
Lisääntymis- ja levähdyspaikkarajausten vaikutuksia arvioitaessa tulisi siksi ottaa
huomioon myös lajin esiintyminen rajausalueen lähiympäristössä ja tämän ympäristön
laatu. Rajausalueen ulkopuolisen ympäristön voi olettaa vaikuttavan huomattavasti
pienialaisen lisääntymis- ja levähdyspaikan käyttökelpoisuuteen liito-oravalle. Tietyn
yksittäisen pesäpuun säästyminen yksilöiden käytössä ei ole populaation säilymisen
kannalta yhtä olennaista, kuin sitä ympäröivän laajemman elinpiirin säilyminen asuttuna
ja metsän rakenteeltaan lajille edelleen soveltuvana (Jokinen, 2012). Jokinen on
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arvioinut viranomaismenettelyn tehokkuutta liito-oravan suojelussa ja todennut, että
viranomaismenettelyn vaikuttavuus on ollut melko heikko, koska sen volyymi on pieni
liito-oravakantaan ja hakkuiden määrään nähden. Ilmeisesti huomattavasti yli 80 %
yksilöiden elinpaikoista jää viranomaismenettelyn ulkopuolelle, ja nykyiset rajaukset
koskevat korkeintaan yhtä prosenttia Suomen liito-oravista.
Liito-orava on myös luontodirektiivin II-liitteen laji, jonka turvaamiseksi on pitänyt
perustaa

suojelualueita

(Natura-verkosto).

Liito-oravan

esiintymisalueella

Etelä-

Suomessa metsistä on tiukan suojelun piirissä kuitenkin vain noin kaksi prosenttia
(Jokinen 2012 ref. Metsäntutkimuslaitos 2010). Tutkimuksensa johtopäätöksissä Jokinen
(2012) myös mm. toteaa, että alle 150 m:n etäisyydellä lisääntymis- ja levähdyspaikan
keskipisteestä

tehdyt

avohakkuut

näyttävät

heikentävän

paikan

ekologista

toiminnallisuutta, koska ne laskevat liito-oravan esiintymisen todennäköisyyttä alueella.
Pienet ja suurelta osin avointen alueiden ympäröimät lisääntymis- ja levähdyspaikat
eivät

yleensä

säily

liito-oravan

käytössä.

Santangeli

ym.

(2013)

osoittivat

tutkimuksessaan, että ohjeiden sallimat hakkuut johtavat usein liito-oravapaikkojen
autioitumiseen. Tutkimuksessa pääteltiin, että silloiset liito-oravapaikkojen metsänhoitoohjeet ja käytännöt tulee arvioida uudelleen vastaamaan paremmin liito-oravan suojelun
tavoitteita.

7 TULOKSET
Selvityksessä

Haramaanjärven

länsirannalta

löydettiin

yksi

liito-oravaesiintymä.

Esiintymä rajoittuu kapeaan rantametsään, joka alkaa järven eteläpäästä ja jatkuu
ainakin itärannalla olevalle MY-alueelle, johon inventointi lopetettiin. Liito-oravalle
sovelias metsä jatkuu tästä edelleen pohjoiseen ja myös Myllyojan varsi on lajille
soveliasta. Laajemmassa mittakaavassa kaava-alueella on ilmakuvien perusteella lajille
soveliasta

elinympäristöä

muuallakin.

Tässä

selvityksessä

keskityttiin

kuitenkin

selvittämään lajin esiintymistä vain kaavailtujen tonttien läheisyydestä ja vaihtoehtoisten
sijoituspaikkojen kannalta ranta-alueilta. Liito-oravaesiintymä on esitetty kartalla 2.

12

Kartta 2. Haramaanjärven liito-oravaesiintymä, ydinalueet ja oletetut kulkuyhteydet.
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Kartalla esitetään kaikki löydetyt puut, joiden alla oli papanoita ja erikseen kolopuut,
joiden alla oli papanoita (=pesäpuut) tai joiden alla ei ollut papanoita (=potentiaaliset
pesäpuut). Lisäksi kartalla esitetään lajille tyypillisesti sovelias elinympäristö ja
hahmotellut liito-oravan todennäköisesti käyttämät kulkuyhteydet.
Selkojärven rannalta ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Selkojärven
rannalla on paikoin isojakin haapoja ja jokunen kolopuu, mutta kohteet ovat pintaalaltaan pieniä ja on todennäköistä, että niihin ei muodostu pysyvää liito-oravan
lisääntymispaikkaa vielä vuosikausiin.

Kuva 1. Selkojärven lounaisrannan kaavailtujen rakennuspaikkojen kapea puustovyöhyke
ja yksi kolohaapa (keskellä).

8 MUUT HUOMIOT
Liito-oravaselvityksen yhteydessä kaava-alueelta löytyi myös merkkejä saukosta.
Saukko kuuluu myös Luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin. Lajin ulosteita havaittiin
Myllyojan kivillä.
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Selkojärven puolella keskivaiheilla rantajaksoa (ETRS-TM35FIN 6756450:451681)
havaittiin raidankeuhkojäkälä. Laji indikoi puhdasta ilmaa ja suosii luonnontilaisia tai
luonnontilaisen

kaltaisia

metsiä.

Se

on

luokiteltu

uhanalaisuusarvioinnissa

silmälläpidettäväksi lajiksi (NT).

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Reviirin ydinalueet tulisi säilyttää kokonaan luonnontilaisina ja merkitä kaavaan siten,
että kaava ei mahdollista niiden hävittämistä tai heikentämistä. Haramaanjärven
lounaisrannalle on kaavailtu neljää rakennuspaikkaa. Mikäli alueelle osoitetaan
rakennuspaikkoja, niiden ranta-alueet tulee säilyttää luonnontilaisena 20 metrin
etäisyydelle rannasta ulottuvalla alueella, joka on jätetty hakkaamatta. Rakentaminen
tulee ohjata tämän alueen ulkopuolelle.

Lisäksi puuston käsittelyä koskevilla

kaavamääräyksillä tulee varmistaa, että kyseisellä alueella ei heikennetä liito-oravan
elinolosuhteita

eikä

heikennetä

alueen

merkitystä

liito-oravan

kulkuyhteytenä.

Käytännössä tämä tarkoittaa puiden kaatamisen kieltämistä, jotta asia on riittävän
yksiselitteinen.
Selkojärven rakennuspaikkojen nykyisen kaltaiselle osoittamiselle kaavassa ei ole
estettä liito-oravan suhteen kunhan lajin liikkumisen kannalta tonttien kohdalla
säilytetään liito-oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa. Lounaisrannalla tämä
tarkoittaa kapean rantapuustovyöhykkeen säilyttämistä mahdollisimman nykytilaisena ja
-levyisenä.

Kaakkoisosassa Selkojärveä liito-oravalle on nykyisellään olemassa

mahdollisuus siirtyä puustoista metsää myöden rakennuspaikkojen ympäri, vaikka ne
pääsääntöisesti

raivattaisiinkin.

On

kuitenkin

erittäin

suositeltavaa

säilyttää

rakennusaloilla olevat isot haavat ja kolopuut sekä samalla varmistaa, että rantaan jäisi
puustoinen yhteys liito-oravan liikkumista varten.
Lajin oletetut kulkureitit tulisi huomioida kaavassa esim. suunnittelumääräyksellä, jossa
liito-oravan liikkuminen turvataan säilyttämällä lajin kannalta riittävä määrä puustoa.
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Kuva 2. Selkojärven kaakkoisrannan rakentamisalueella oli muutama jättiläishaapa (ETRSTM35FIN ), jotka suositellaan säilytettävän.

10 JATKOSELVITYSTARPEET
Liito-oravan esiintymistä on suositeltavaa selvittää kaava-alueella

laajemminkin

metsätaloussuunnittelun tarpeita silmällä pitäen. Nykyisen käytännön mukaisesti vastuu
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen huomioimisesta on maanomistajalla, hakkuuoikeuden
haltijalla ja puun korjuusta vastaavalla taholla.
Mikäli Myllyojan läheisyyteen on tulossa muuttuvaa maankäyttöä tai hakkuita, on
suositeltavaa selvittää, sijaitseeko vesistön tuntumassa saukon lisääntymis- tai
levähdyspaikkoja.
Mikäli

rakennuskohteilta

joudutaan

poistamaan

kolopuita

tai

muita

lepakoille

päivehtimispaikoiksi soveltuvia puita, joissa on halkeamia tai repsottavat kaarnanalusia,
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on syytä varmistua ettei niissä sijaitse lain tarkoittamaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.
Kaikki lepakot kuuluvat myös Luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin.
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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Kaavan laatija
KARTTAAKO OY
DI Pertti Hartikainen
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
puh. 0400-425390,
sähköp. phartikainen@kolumbus.fi
Kaava-alueen sijainti
Yleiskaavan muutos ja täydennys koskee osaa Iitin kunnan omistamasta tilasta Metsä-Kananoja
1:462. Yleiskaavan täydennys koskee Arrajärven Tiirinmaan aluetta. Muutos koskee Selkojärven ja
Haramaanjärven eteläosaa.
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2.

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaava-aluetta koskevat aiemmat käsittelyvaiheet

Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 10.9.2002. Arrajärven
Tiirinmaan ja Veljestenharjun alueella yleiskaava jäi osin laillistumatta KHO:n päätöksellä
19.10.2004. Laillistumatta jäi
 Tiirinmaalla 8 ja Veljestenharjun alueella 3 omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA)
ennen muuta epäselvän/ristiriitaisen kaavamääräyksen perusteella sekä
 loma- ja matkailualueen varaus (R) ennen muuta alueen luontoarvojen ja riittämättömän vaikutusten arvioinnin perusteella. R-alueen varaukseen sisältyi rakennusoikeus, jonka määrä on 4
rantarakennuspaikkaa ja 4 taustamaaston rakennuspaikkaa.
KHO:n päätöksellä laillistumatta jääneille Tiirinmaan ja Veljestenharjun alueille laadittiin yleiskaavan muutos ja täydennys, joka hyväksyttiin valtuustossa 28. 8.2012. Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. Veljestenharjun alueella yleiskaavan muutos laillistui.
2.2

KHO:n päätöksen merkitystä koskeva arvio

Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta em. KHO:n päätöksellä 9.2.2016.
KHO on ratkaisussaan nojautunut niihin perusteluihin, joilla hallinto-oikeus (HaO) kumosi kaavan
Tiirinmaan osalta. HaO:n perusteluista ilmenee mm. seuraavaa:
 Asiassa on arvioitava, onko rakennusoikeutta voitu siirtää kaavassa esitetyllä tavalla Arrajärven
Tiirinmaan alueelle. Rakennusoikeutta on päätöksellä siirretty myös Veljestenharjun alueelle.
 Yleiskaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Tämä on tarpeellista virkistysmahdollisuuksien ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
 Rakennusoikeus on lähtökohtaisesti toteutettava siellä, missä se syntyy. Rakennusoikeuden siirtäminen esimerkiksi herkiltä alueilta toisaalle on kuitenkin mahdollista. Tällöin on myös niillä
alueilla, jonne siirrettävä rakennusoikeus on tarkoitus sijoittaa, huolehdittava vapaan yhtenäisen
rannan riittävyydestä.
 Kun otetaan huomioon Arrajärven ranta-alueella olevan rakentamisen määrä ja kaavassa Tiirinmaan alueelle muualta siirretyn uuden rakentamisen määrä, yhtenäisen rakentamattoman alueen osuus Arrajärven Iitin kunnan alueella olevilla osilla jää varsin pieneksi, eikä asiassa ole arvioitavissa täyttääkö kaavaratkaisu maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n ja 73 §:n rantayleiskaavan sisällölle asettamat vaatimukset.
Arrajärven mannerrannan rakentamistiheydeksi muodostuisi Tiirinmaan kumotut 8 rakennuspaikkaa mukaan luettuna noin 8 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km. Oikeuskäytännön valossa se on
merkittävän korkea mitoitus ja oleellisesti korkeampi kuin yleiskaavassa sovellettu Arrajärven mitoitusperuste 6,5 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km.
Yleiskaavakartasta voi helposti havaita, että Arrajärven rannat on Tiirinmaan-Veljestenharjun ulkopuolella rakennettu kauttaaltaan niin täyteen, että yhtenäisen rakentamattoman alueen osuus Arrajärven Iitin kunnan alueella olevilla osilla jää HaO:n toteamalla tavalla varsin pieneksi. Laissa ei
ole mitään lukuarvoja tai muitakaan kriteereitä, joihin nojautuen kaavassa voitaisiin osoittaa, että
ranta-alueille jää lain tarkoittamalla tavalla riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Arrajärven
tapaisessa kauttaaltaan rakennetulla vesistöllä ei ole keinoja osoittaa, että alueelle jää lain tarkoittamalla tavalla riittävästi yhtenäistä rakentamaton aluetta. Valitustilanteessa yhtenäisen rakentamat-
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toman rannan riittävyyden ratkaisee hallinto-oikeus (HaO) ja viime kädessä korkein hallinto-oikeus
(KHO).
Vaikka rakennusoikeuden siirtoon Selkojärven ja Haramaanjärven alueilta on vankat maakäytölliset
perusteet, siirron rajoitteeksi on muodostunut Arrajärven korkea rakentamistiheys ja vähäinen yhtenäinen rakentamaton ranta.
Osa Arrajärvestä sijaitsee Lahden kaupungin alueella. Tälle alueelle ei ole laadittu rantayleiskaavaa,
joten sen alueen mitoitusta ja rakentamattoman rannan osuutta ei ole ratkaistu. Iitin kunta ei voi
oman alueensa kaavoituksessa nojautua oletuksiin Lahden kaupungin alueen tulevista kaavaratkaisuista ja rakentamattoman rannan määrästä. Iitin kunta ei voi omilla kaavaratkaisuillaan vaarantaa
niiden maanomistajien tasavertaisia rakentamismahdollisuuksia , joiden maat sijaitsevat Arrajärven
Lahden kaupungin puoleisella osalla.
Edellä olevan perusteella rakennusoikeuden siirtäminen Selkojärven ja Haramaanjärven alueelta
Arrajärven Tiirinmaalle vaarantaisi kaavan laillisuuden.
2.3

Kaavan sisältö

Loma-asuntoalueet
Kaavassa on osoitettu ne 8 loma-asunnon rakennuspaikan oikeudet, jotka KHO:n päätöksellä jäivät
laillistumatta Tiirinmaan alueella. Näistä 4 rakennuspaikkaa (RA) on osoitettu Selkojärven eteläosaan olemassa olevan asutuksen tuntumaan kahteen ryhmään ja 4 rakennuspaikkaa (RA/sl) Haramaanjärven eteläosaan olemassa olevan loma-asutuksen tuntumaan.
Rakennuspaikan rakennusoikeus on voimassa olevan yleiskaavan mukainen. Rakennuspaikalle saa
rakentaa:
Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen sekä saunan ja muita talousrakennuksia
Kokonaisrakennusoikeus on rakennuspaikan koosta riippuen 160 tai 200 kerrosala-m2.
Haramaanjärven länsirantaa myötäilee n. 20 m:n etäisyydelle rannasta ulottuva hakkaamaton alue,
joka on liito-oravan reviiriä. Tällä alueella rakennuspaikat on osoitettu loma-asuntoalueeksi, jossa
liito-oravan elinolosuhteet turvataan (RA/sl). Rakennuspaikkoja koskevat tiukat kaavamääräykset:
Ranta-alue 20 m:n etäisyydelle rannasta tulee säilyttää luonnontilaisen kaltaisena siten, että liitooravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston kaataminen on kielletty.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipuiden vaalimiseen. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. Lisäksi kaava määrää että saunan vähimmäisetäisyys
rannasta on 20 m (muilla RA-alueilla 15 m) ja muiden rakennusten 40 m (muilla RA-alueilla 30 m)
Selkojärven alueella ei ole merkkejä liito-oravasta, mutta rannat soveltuvat liito-oravan kulkureitiksi. Tällä perusteella sekä rantamaiseman vaalimiseksi kaava määrää Selkojärven RA-alueilla seuraavaa: Ranta-aluetta 15 m etäisyydelle rannasta tulee hoitaa siten, että alue säilyy puustoisena ja
mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää kookkaiden mäntyjen, haapojen sekä tervaleppien säilyttämiseen.
Keskimääräinen rakennuspaikan koko on n. 5220 m2 ja keskimääräinen rakennuspaikan rantaviivan
pituus on n. 70 m. Rakennuspaikat voidaan toteuttaa yleiskaavan nojalla ilman ranta-asemakaavaa.
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Muut alueet
Selkojärven etelärannalle on osoitettu yleinen uimaranta (VV) perinteisesti uimarantana käytettyyn
paikkaa. Uimarantavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta siinä se on osoitettu virheelliseen paikkaan noin 100 m sivuun perinteisestä paikasta. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan
voimassa olevan kaavan M-alueelle ja aiempi uimarantavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan kaavan sl-suojelumerkintä (11sl).
Yleisen uimarannan viereen on osoitettu yleinen venevalkama (LV) perinteisesti käytettyyn paikkaan. Venevalkamavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta siinä se on uimarannan tapaan osoitettu virheelliseen paikkaan. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan
kaavan M-alueelle ja aiempi venevalkamavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan kaavan sl-suojelumerkintä (11sl).
Em. sl- suojelumerkinnän perusteena on korpialue, jota luontoselvityksessä luonnehditaan mm. seuraavsti: Rantaan viettävällä ruoho- ja heinäkorpialueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen
tärkeän elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisältyy kasvillisuudeltaan edustavin osa korvesta sekä
myös järven eteläpään avointa sara- ja ruoholuhtaa. Korpialueella on laajalti tihkupintaa vaikka
varsinaiset lähteet puuttuvat.
Selkojärven itärannalle on osoitettu MY-alue voimassa olevan kaavan MU-alueelle ja kohteen merkitys on täsmennetty suojelua koskevalla sl-merkinnällä (7sl). Suojelun perusteena on lehmusmetsikkö (n. 0,3 ha), johon sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runkoja. Kohde täyttää luonnonsuojelulain suojeltavan luontotyypin kriteerit (jalopuumetsikkö).
Tiirinmaan alue on osoitettu MU-alueeksi. KHO:n päätöksellä kumoutuneessa kaavassa alueelle oli
osoitettu 8 loma-asunnon rakennuspaikkaa.
2.4

Kaavan toteuttaminen

Kunta ei ole tehnyt päätöstä rakennuspaikkojen toteuttamisesta. Selkojärven rakennuspaikkojen
toteuttamisesta kaava määrää seuraavaa:
Rakennuslupaa ei saa myöntää Selkojärven RA-rakennuspaikoille ennen kuin puolustusvoimat on
tutkinut onko Selkojärvessä sodan aikana upotettuja ammuksia ja mahdolliset ammukset on raivattu
tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on tässä tarkoituksessa hankittava lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.
3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.11

Luonnonolot

Voimassa oleva rantayleiskaava nojautuu yleiskaavoituksen yhteydessä laadittuun luonnonoloja
koskevaan selvitykseen (Iitin Kymijoen-Mankalan rantayleiskaava-alueen luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy/Markku Heinonen, 2001). Selvityksen teetti kaavan laatija Karttaako Oy.
Käsillä olevaa hanketta varten Selkojärven ja Haramaanjärven alueelle laadittiin v. 2016 uusi luontoselvitys, joka kattaa ne alueet, jotka etukäteen arvioitiin rakennuspaikkojen mahdolliseksi sijoi-
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tusalueeksi. Selvitys kattaa paljon laajemman alueen kuin mihin rakennuspaikat on osoitettu. Selvityksen teki Karttaako Oy/Mikko Siitonen.
Vuoden 2016 selvitystä täydennettiin vielä liito-oravaselvityksellä, jonka maastotyö tehtiin
18.4.2017 (Luontoselvitys Metsänen, 4.2.2018). Selvitys on tehty paljon kaavamuutosaluetta laajemmalle alueelle. Selvityksen teetti kunnan toimeksiannosta kaavan laatija Karttaako Oy.
3.111

Vuoden 2001 luontoselvityksen yhteenveto, Selkojärvi

Selkojärven kivikkoisten rantojen vesi- ja rantakasvillisuus on karuhkoille rannoille tyypillistä, tavallisia lajeja ovat mm. rantakukka, ranta-alpi, suoputki, jokapaikansara ja siniheinä. Monin paikoin
on myös harvahkoa ruovikkoa ja rantaluhtia, jotka ovat yleensä kapeita. Leveimmät ja rehevimmät
rantaluhdat sijaitsevat järven eteläpäässä ja koillisosan Täkkästenpohjassa.
Selkojärven ympäristön maa- ja kallioperä sekä pinnanmuodot ovat kasvillisuudelle tavanomaista
suotuisampia. Tämä näkyy lajiston ja kasvillisuustyyppien moninaisuutena. Metsät ovat puustoltaan
varttuneita, osin nuoria ja melko reheviä. Ne ovat enimmäkseen kangasmetsiä mutta paikoin rinteillä on lehtoakin. Järven eteläpäässä rantaan rajautuva metsä on melko laajalti soistunutta, alueella on
tihkuisuutta ja yksi lähde. Löllänvuoren lakiosassa on hyvin säilynyttä kalliomännikköä.
Lehtipuuvaltaisista alueista on erikoisuutena mainittava Löllänvuoren pohjoisrinteellä oleva laajahko varttuneiden, osin järeidenkin puiden muodostama haavikko. Rantamökille johtava tie on johdettu metsälehmuskasvuston halki. Metsälehmusta kasvaa siellä täällä muuallakin rannoille viettävillä
lehtomaisilla rinteillä. Järven eteläpäästä löytyi melko harvinaisen karhunkäävän itiöemä.
Arvokkaiden luontokohteiden tiivistetty kuvaus
11. Selkojärven eteläpään korpi (P) (sijaitsee kaava-alueella)
Alueen tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena Loivasti rantaan viettävällä ruoho- ja heinäkorpialueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisältyy kasvillisuudeltaan edustavin osa korvesta sekä myös järven eteläpään avointa sara- ja ruoholuhtaa. Korpialueella on laajalti tihkupintaa vaikka varsinaiset lähteet puuttuvat. Osa alueesta lienee
aikoinaan ollut nykyistä avoimempaa laidunta tai muuta niittyä; järven rannan venepaikkojen luona
on edelleenkin kovapohjaisia niittymäisiä laikkuja. Korpea on aikoinaan ojitettu mutta alue ei ole
päässyt kokonaan kuivahtamaan harjunrinteen lähteisyyden ansiosta. Nykyään korpea vallitsee nuori, osin varttunut koivu-, harmaaleppä- ja mäntyvaltainen puusto. Tavallisia korpikasveja ovat mm.
metsäalvejuuri, rentukka, peltokorte, suo-orvokki, kurjenjalka, niittykellukka, ranta-alpi, kurjenmiekka, korpikaisla, viitakastikka ja ruokohelpi. Alueen keskivaiheilla on vaateliaiden velholehden
ja kaislasaran runsaat kasvustot.
Suositus
Alueen tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena.
10. Metsäoppilaitoksen opetusmetsä (P) (sijaitsee kaavamuutos-alueen ulkopuolella)
Osaa Metsäoppilaitoksen pihapiirin metsäkuvioista on hoidettu säästömetsinä antamalla niiden tarkoituksellisesti kehittyä luonnontilaiseen suuntaan. Rinnemetsän ylispuustoa vallitsevat järeät kuuset joiden seassa kasvaa myös mäntyä, koivua ja haapaa sekä muutama kookas lehmus. Välipuusto
ja alikasvos ovat lehtipuuvaltaisia. Osa alueen vanhoista haavoista on keloutunut kolopökkelöiksi,
myös kookasta maapuuta on jonkin verran. Rinteen yläosat ovat lehtomaista kangasmetsää, pääosin
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rinne on tuoretta lehtoa. Kolohaavoissa on aikoinaan asustanut liito-orava. Viime vuosina sitä ei
kuitenkaan ole enää havaittu alueella, vaikka pihapiirin metsät ovat säilyneet lajille sopivana
elinympäristönä.
Suositus
Alueen tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena. Muun muassa liito-oravan esiintymisen turvaamiseksi metsäyhteys ympäröiviin metsiin tulisi säilyttää. Nastolan puoleisten avohakkuiden vuoksi yhteys
itäpuoleisiin metsiin on jo lähes katkennut.

Arvokkaat luontokohteet
12. Selkojärven kaakkoisrannan lähde (P) (sijaitsee kaavamuutos-alueen ulkopuolella)
Lähteen lasku-uoma ympäröivine tihkupintoineen on vielä säilynyt metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja
erityisen tärkeän elinympäristön piirteitä. Lähteen varsinaiseksi silmäksi arveltu lammikko on kooltaan n. 3 x 6 m. Osa sen vedestä tulee lyhyen ojan kautta silmän pohjoispuolelle kaivetusta pienemmästä lammikosta. Järven rantaan virtaavan lasku-uoman ja sitä ympäröivän tihkupinnan tuntumassa on paju- ja koivuluhtaa. Sen putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. järvikorte, rönsyleinikki,
kurjenjalka, niittykellukka, ranta-alpi, kurjenmiekka, korpikaisla ja ruokohelpi; selvimmin lähteisyyteen viittaa kevätlinnunsilmä. Lasku-uomasta ja ilmeisesti varsinaisesta lähteensilmästäkin on
nostettu runsaasti näkinsammalta maalle kuivumaan. Lähteen ympäristössä kasvaa muutama näsiä
ja koiranheisi, lisäksi pumppukaivannon reunassa on hieman muitakin lehtokasveja: imikkää, lehtokuusamaa ja lehtopähkämöä.
Suositus
Lähteen ja sen ympäristön tulisi antaa kehittyä luonnonvaraisena.
3.112

Vuoden 2001 luontoselvityksen yhteenveto, Haramaanjärvi

Kuten Selkojärvellä, Haramaanjärvenkin rannoilla on pienellä alueella ympäristön pinnanmuotojen
ansiosta varsin monenlaisia kasvillisuustyyppejä. Sekä länsi- että itärannalla rantaan tai sen tuntumaan ulottuu korkeita kalliomäkiä jyrkänteineen. Varsinaiset kalliorannat keskittyvät Huhdin- ja
Petkelvuoren alueelle, joka on myös maisemallisesti varsin komeaa. Yleensä rannat ovat soraiset tai
kivikkoiset, paikoin on myös hiekkapohjaa. Karuhkojen rantojen kasvillisuus on melko niukkaa ja
lajistoltaan tavanomaista. Rantavedessä viihtyvät mm. nuottaruoho ja ulpukka, paikoin rannan tuntumassa on harvaa kortteikkoa ja ruovikkoa. Luhtarantaa on melko kapealti lähinnä järven etelä- ja
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pohjoisosassa. Rantaan rajoittuu kaksi ojitettua suota joista pohjoispään Huhdinsuo on melko laaja.
Eteläpäässä on pieni ruoho- ja heinäkorpilaikku joka vaihettuu pienialaiseen tervaleppäluhtaan.
Tervaleppäluhtaa on hieman muillakin rannoilla.
Kivennäismaiden metsät ovat pääosin lehtomaista ja tuoretta kangasta mutta lehtometsääkin on suhteellisen runsaasti varsinkin rantojen läheisyydessä. Ammoinen laiduntaminen näkyy monin paikoin
metsäkasvillisuuden rakenteessa. Laajimmat kalliomänniköt sijoittuvat Huhdin- ja Petkelvuorelle.
Rannanläheistä puustoa vallitsevat tavallisimmin varttuneet, osin järeätkin kuuset, sekapuuna kasvaa yleisesti koivua ja haapaa. Lehtipuuvaltaista metsää on lähinnä luoteis- ja pohjoisosassa. Metsälehmusta kasvaa harvakseltaan eri puolilla aluetta. Järven lounaispuolella ulottuu laaja hakkuuaukea
lähes rantaan saakka. — Huhdin- ja Petkelvuori ovat osa “luonnonarvoiltaan kohtalaisen arvokasta”, arvoluokkaan 5 kuuluvaa Huhdinvuoren–Kuolemanmäen kallioaluetta.
Arvokkaiden luontokohteiden tiivistetty kuvaus
14. Myllyojan ja Haramaanjärven länsirannan lehto (P)
Rantakasvillisuus on lajistoltaan varsin tavanomaista mutta varsinkin purontöyräillä on hyvin rehevää ja monilajista lehtokasvillisuutta. Puronvarren puusto on suupuolella nuorta ja lehtipuuvaltaista,
enimmäkseen kuitenkin varttunutta. Puroa reunustava metsä on pääosin lehtomaista kangasta. Haramaanjärven länsirannan jyrkänteen alusmetsä liittyy kiinteästi Myllyojan puronvarsilehtoon.
Jyrkkä rinne on enimmäkseen lohkareikkoa. Rinteen alta rantaan ulottuva metsä on lehtomaista
kangasta jota vallitsevat varttuneet–järeät kuuset. Sekapuuna on mm. joitakin lehmuksia ja järeitä
haapoja; eräällä rannan jättihaavoista kasvaa harvinaistunutta raidankeuhkojäkälää. Rajatun alueen
eteläpään notkossa on hiirenporrasvaltaista saniaiskorpea ja –lehtoa. Luonnoltaan arvokas kokonaisuus sisältää useampia luontotyyppejä joissa on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän
elinympäristön piirteitä. Myllyoja on myös vesilain tarkoittama luonnontilainen purouoma, jonka
muuttaminen on kielletty.
Suositus
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
15. Huhdinsuo (V)
Huhdinsuo on aikoinaan ojitettu. Huhdinsuon kaakkoispuolella on pieni kallioalue, jonka tallaukselta hyvin säilyneillä jäkäläkallioilla kasvaa mm. kalliokohokkia. Kallion eteläpuolella on lehtipuuvaltainen puronotko; järven lähellä vähäinen puro on uurtunut syvälle metsämaahan. Purouoman tuntumassa kasvaa mm. hiirenporrasta ja muita saniaisia sekä varttunutta tervaleppää. Puustossa on runsaasti järeitä haapoja ja hieman lehmuksia. Puron ympäristön ja eteläisen alueen metsäkasvillisuus on kasvupaikkatyypiltään enimmäkseen lehtomaista kangasta. Alueen eteläpään rinteellä
on kuitenkin isoalvejuurivaltaista saniaislehtoa ja soistunutta tihkupintaa. Puusto on järeää kuusikkoa.Metsäalueen harvalukuisesta linnustosta havaittiin pyy, varpuspöllö ja uhanalainen, vaarantuneeksi arvioitu pikkutikka. Järvellä uiskenteli kolmen vanhan kuikan parvi, mutta kyseessä saattaa
olla pesimättömien lintujen joukko. Aiemmin, viitisen vuotta sitten kuikka on ilmeisesti vielä pesinyt järvellä.
Alueen rajaus noudattaa erityisesti suojeltavalle lajille sopivan elinympäristön rajausta. Alueella on
myös luontotyyppejä, jotka täyttävät metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän elinympäristön piirteet.
Suositus
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
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Arvokkaat luontokohteet
3.113

Vuoden 2001 luontoselvityksen yhteenveto, Arrajärven Tiirinmaa

Tiirimaan alueen osalta ei ole todettu erityisiä luontoarvoja.
3.114

Löllänvuoren suojeluhanke
ELY-keskus osti v.2014 Iitin kunnalta Löllänvuoren alueen luonnonsuojelutarkoituksiin. Ostetun alueen pinta-ala
on 30,5 hehtaaria. Alue on vaihteleva ja monipuolinen.
Ympäristössä on rehevää ja lehtomaista kasvillisuutta,
vuoren päällä kuivaa kangasta ja kitumaita sekä itäreunalla jyrkänteitä. Alueen pohjoisosa rajoittuu pieneen
rauhoitettuun jalopuumetsikköön. Pohjoisrinteessä kasvaa runsaasti haapaa ja alueella asustaa myös liito-oravia.
Löllänvuori hankittiin valtiolle Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuusohjelma METSOn puitteissa. Löllänvuori siirtyy myöhemmin Metsähallituksen luontopalveluiden hallintaan ja alueelle perustetaan luonnonsuojelualue.
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3.115

Vuoden 2016 luontoselvityksen yhteenveto

Käsillä olevaa hanketta Selkojärven ja Haramaanjärven alueelle laadittiin v. 2016 uusi luontoselvitys , joka kattaa ne alueet, jotka etukäteen arvioitiin rakennuspaikkojen mahdolliseksi sijoitusalueeksi. Selvitys kattaa paljon laajemman alueen kuin mihin rakennuspaikat on osoitettu.
Selvitysalueella sijaitsee muutamia merkittäviä, pienialaisia luontokohteita. Selkojärven kaakkoispuolella on vesilain kriteerit täyttävä ja kasvillisuudeltaan merkittävä lähde ja lähdepuro. Selkojärven länsirannan lähellä kasvava lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain mukainen suojeltava luontotyyppi (yli 20 vähintään 10 cm läpimittaista runkoa). Haramaanjärven rannassa sijaitseva jyrkänne
alus- ja rantametsiköineen sekä viereinen puronotko on metsälakikohde. Muutoin valtaosa alueen
metsistä on tällä hetkellä nuorta kasvatusmetsää, taimikkoa tai hakkuuaukkoa. Vanhaa erirakenteista puustoa löytyy lähinnä vain rantojen suojavyöhykkeiltä.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että alueelle kaavaillut kahdeksan rakennuspaikkaa kannattaa sijoittaa joko Selko- tai Haramaanjärven rannalle. Siten vältetään luontoarvoiltaan merkittävän rantametsävyöhykkeen tarpeeton pirstoutuminen molemmilla järvillä. Haramaanjärven rantavyöhyke
on Selkojärven rantaa monimuotoisempi lukuun ottamatta Selkojärven etelärannan kosteikkoja.
Haramaanjärven rantametsät ovat leveämpiä, puustoltaan ja topografialtaan monimuotoisempia
(mm. Jyrkänteitä ja kaksi puro- tai norolehtoa). Lisäksi Haramaanjärven ranta rajoittuu pohjoisessa
luonnonsuojelualueeseen, mikä pidentää rakentamatonta osuutta entisestään. Selkojärvenkin rantametsässä esiintyy arvokkaita kohteita (mm. järeitä haapoja), mutta ne ovat pistemäisiä. Huomattava
osa rantavyöhykkeestä on suhteellisen karua männikköä.
Toimenpidesuositus luontoselvityksen kannalta on ilmeinen. Kaikki kahdeksan rakennuspaikkaa
kannattaa sijoittaa Selkojärven itärannan etelä- ja keskiosaan siten, että eteläpään lähteinen kosteikko (Kuviot 1, 3 ja kuvion 4 etelälaita) sekä kuvion 7 lehmuslehto jäävät rakennuspaikkojen ulkopuolelle. Tällöin Haramaanjärven länsirantaan jää n. kahden kilometrin pituinen täysin rakentamaton ja luontoarvoiltaan huomattavan hieno rantakokonaisuus.
Luonto- ja maisemaselvityksen perusteella ei ole tarpeen antaa muita kaavoitusta koskevia suosituksia.
Kuviokohtainen yhteenveto Selkojärvellä
Kuvio 1. Vaihteleva rantavyöhykkeen soistunut metsikkökokonaisuus. Kuvioon sisältyy ruohoista
kangaskorpea, ruoho- ja lehtokorpea sekä rantaviivalla paju- ja koivuluhtaa. Reunoilla esiintyy
hieman tuoretta ja kosteaa lehtoa. Kuvion läpi virtaa lähdepuro, jonka reunamilla kasvillisuus saa
lähdekorven piirteitä. Puusto on erirakenteista ja melko vanhaa. Valtapuuna kasvaa yleensä hieskoivu, sekapuina mänty ja paikoin haapa sekä harmaaleppä. Kuusi muodostaa alikasvoksia ja välipuustoa. Pensaskerroksessa esiintyvät paatsama ja paikoin tuomi. Lahopuuta esiintyy runsaasti,
etenkin koivumaapuuta ja –pökkelöitä. Kuvion kasvisto on runsas ja vaatelias. Kangas- ja ruohokorvissa kasvavat suo-orvokki, ranta-alpi, kurjenjalka, rätvänä, oravanmarja, käenkaali, peltokorte,
riidenlieko, rentukka, korpikastikka, sudenmarja, hiirenporras, metsäalvejuuri, lillukka, ahomansikka, korpi-imarre, metsäimarre ja metsäorvokki. Luhdassa kasvavat mm. kurjenmiekka ja vesisara.
Kuvion korvissa esiintyy usealla paikalla harajuurta. Harvinainen kaislasara kasvaa lähdepuron vaikutusalueella kuvion itäosassa. Kuvion länsilaidassa on nuotiopaikka.
Kuvio 2. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorta taimikkoa. Valtapuina kasvavat koivu ja kuusi,
sekapuina pihlaja, harmaaleppä ja haapa.
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Kuvio 3. Kuvio käsittää lähteen ympäristöineen. Parinkymmenen neliömetrin avolähteestä lähtee
pieni puro, joka rinteen alla hajaantuu kuvion 1 lähdekorven alueelle. Itse lähde on eustaattinen ja
kasvillisuudeltaan mesotrofinen tai hieman eutrofinen. Sammallajisto on vaateliasta, joukossa mm.
uhanalainen harsosammal. Lähteen ympärillä kasvaa koivuvaltaista metsää ja kasvillisuus vaihtuu
imikkä-lehto-orvokki tyypin lehdoksi. Sekapuuna kasvaa kuusta, haapaa ja raitaa, alikasvoksena
kuusta, pihlajaa, tuomea ja harmaaleppää. Kasvisto on vaateliasta, lajistossa mm. lehtokuusama,
paatsama, koiranheisi, käenkaali, oravanmarja, imikkä, lehto-orvokki, näsiä, mustakonnanmarja,
sudenmarja, sormisara, tuppisara, kielo, lillukka, ahomansikka ja niittyleinikki.
Kuvio 4. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaista nuorta kasvatusmetsää sekä käenkaalioravanmarja tyypin lehtolaikkuja. Sekapuuna kasvaa mäntyä haapaa ja koivua, sekä paikoin hieman
metsälehmusta. Kuvioon sisältyy myös mäntyvaltaisia kalliometsälaikkuja ja matalia jyrkänteitä.
Valtalajina kasvavat laajalti käenkaali, oravanmarja, lillukka ja mustikka. Muuhun lajistoon kuuluvat mm. metsäalvejuuri, hiirenporras, kivikkoalvejuuri, mustakonnanmarja, sudenmarja, imikkä,
punaherukka, lehtokuusama, metsäkastikka, sananjalka, ahomansikka, sormisara, tesma ja metsäorvokki. Lahopuuta on vähän.
Kuvio 5. Selkojärven rantaa seuraileva, metsätyypiltään vaihteleva suojavyöhyke, jossa kasvaa
vanhaa mäntyvaltaista puustoa. Sekapuuna kasvaa vaihtelevan runsaasti koivua, haapaa, raitaa,
harmaaleppää ja pihlajaa, paikoin myös tervaleppää. Lahopuuta tapaa paikoin kohtalaisesti. Vyöhyke on 5-10 metrin levyinen.
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Kuvio 6. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan varttunut kuusitaimikko. Sekapuuna kasvaa hieman koivua, pihlajaa ja metsälehmusta. Tyypillisen lajiston lisäksi kuviolla esiintyvät mm. näsiä ja koiranheisi.

Kuvion 4 nuorta kuusikkoa. Taustalla matala lehtojyrkänne.

Rantapolku kuviolla 5 (Selkojärven rantaa).

Selkojärven rantaa. Vasemmalla kuvion 7 sekametsää, oikealla kuvion 10 kuivaa kangasta.

Kuvio 7. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuvio, johon sisältyy myös imikkä-lehto-orvokki tyypin
lehtolaikkuja. Kuviolla kasvaa varttunutta, harvaa mänty- ja koivuvaltaista metsää, sekapuuna kuusta ja haapaa. Kuvion eteläreunassa (kuvioiden 6 ja 7 välissä) on lehmusmetsikkö (n. 0,3 ha), johon
sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runkoja. Kohde täyttää luonnonsuojelulain suojeltavan luontotyypin kriteerit (jalopuumetsikkö). Kuvion kasvilajisto on monimuotoinen ja vaatelias. Siihen kuuluvat mm. nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne, mustikka, käenkaali, oravanmarja, lehtokuusama, näsiä, koiranheisi ja mustakonnanmarja.
Kuviokohtainen yhteenveto Haramaanjärvellä
Kuvio 17. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorta ja varttunutta taimikkoa, laikuittaisesti käenkaali-oravanmarja tyypin lehtoa. Puusto on vaihtelevasti koivu- tai kuusivaltaista. Sekapuuna kasvaa
runsaasti haapaa ja mäntyä, paikoin myös raitaa ja pihlajaa. Metsälehmusta esiintyy laikuttaisesti,
paikoin runsaastikin. Kuviolla on säilytetty jättöpuuna pieninä metsiköinä, lähinnä haapaa ja koivua
sekä metsälehmuksia (Vrt. ilmakuva). Kasvillisuuden valtalajeina kasvavat käenkaali, oravanmarja,
metsäkastikka, mustikka ja sormisara. Muuta lajistoa kuviolla ovat mm. lehtokuusama, näsiä, koi-
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ranheisi, sudenmarja, mustakonnanmarja, tesma, metsävirna, nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne ja
valkolehdokki. Myös imikkää esiintyy paikoin.

Kookasta lehtokuusamaa ja nuorta haapaa kuviolla 17.

Nuorta lehmusta kuvion 18 laidassa. Taustalla Haramaanjärvi.

Kuvio 18. Haramaanjärven rannalle on jätetty 10-20(-30) metriä leveä vanhan metsän suojavyöhyke. Enimmäkseen lehtomaisella kuviolla kasvaa haapa- ja kuusivaltaista erirakenteista metsää. Sekapuuna esiintyy koivua, mäntyä ja raitaa. Rannassa on yhtenäinen tervaleppävyö, joka paikoin
laajenee pieniksi metsiköiksi. Lehmusta kasvaa paikoin kuvion ylärinteessä. Lahopuuta tapaa melko
runsaasti, mm. haapapökkelöitä ja kookasta kuusimaapuuta.
Kuvio 19. Pieniä lehtokorpilaikkuja Haramaanjärven rannassa. Laikut ovat kehittyneet purojen ja
norojen osin lähteisille suualueille ja laskupuron luusuaan. Puusto on melko vanhaa ja erirakenteista. Valtapuuna kasvaa kookasta tervaleppää, sekapuuna haapaa, koivua ja kuusta, reunamilla myös
lehmusta. Kasvillisuus on monimuotoista ja vaateliasta:
Pensaskerros:
Lehtokuusama, näsiä, mustaherukka, paatsama, tuomi.
Kenttäkerros:
Hiirenporras, ranta-alpi,viitakastikka, käenkaali, oravanmarja, suo-orvokki, vehka, rentukka, kurjenjalka,
korpi-imarre, mesiangervo, isoalvejuuri, korpikaisla, sudenmarja, kevätlinnunsilmä, rantalitukka, isotalvikki,
harajuuri, maariankämmekkä, tuppisara, röyhysara, tesma ja velholehti.

Haramaanjärven rantametsää kuviolla 19.

Haramaanjärven eteläpään tervaleppäluhtaa (kuvio 20).

Kuvio 20. Haramaanjärven eteläpäähän on kehittynyt tervaleppävaltainen metsäluhta, sekapuuna
hieskoivua, harmaaleppää sekä hieman halavaa. Rannassa kasvaa pajukkoa. Kasvistoon kuuluvat
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mm. vehka, kurjenjalka, järvikorte, ranta-alpi, terttualpi, harmaasara, röyhysara, pullosara, luhtasara, korpikaisla, peltokorte, rentukka, rantamatara, suoputki, tuomi ja mustaherukka.
3.116

Liito-oravaselvitys

Kaavamuutosalueelle ja sen ympäristöön laadittiin v. 2017 liito-oravaselvitys (Iitin SelkojärvenHaramaajärven rantaosayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys 2017. Luontoselvitys Metsänen,
4.2.2018). Selvityksen maastotyö tehtiin 18.4.2017.

Kartta 2. Haramaanjärven liito-oravaesiintymä, ydinalueet ja oletetut kulkuyhteydet.
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EU:n luontodirektiivin ja siihen nojautuvan luonnonsuojelulain perusteella liito-oravan luonnossa
havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
Selvityksessä Haramaanjärven länsirannalta löydettiin yksi liito-oravaesiintymä. Esiintymä rajoittuu
kapeaan rantametsään, joka alkaa järven eteläpäästä ja jatkuu ainakin itärannalla olevalle MYalueelle (Myllyoja), johon inventointi lopetettiin. Liito-oravalle sovelias metsä jatkuu tästä edelleen
pohjoiseen ja myös Myllyojan varsi on lajille soveliasta. Laajemmassa mittakaavassa kaava-alueella
on ilmakuvien perusteella lajille soveliasta elinympäristöä muuallakin. Tässä selvityksessä keskityttiin kuitenkin selvittämään lajin esiintymistä vain kaavailtujen tonttien läheisyydestä ja vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen kannalta ranta-alueilta. Liito-oravaesiintymä on esitetty kartalla 2. Kartalla
esitetään kaikki löydetyt puut, joiden alla oli papanoita ja erikseen kolopuut, joiden alla oli papanoita (=pesäpuut) tai joiden alla ei ollut papanoita (=potentiaaliset pesäpuut). Lisäksi kartalla esitetään
lajille tyypillisesti sovelias elinympäristö ja hahmotellut liito-oravan todennäköisesti käyttämät kulkuyhteydet.
Selkojärven rannalta ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Selkojärven rannalla on paikoin isojakin haapoja ja jokunen kolopuu, mutta kohteet ovat pinta-alaltaan pieniä ja on todennäköistä, että niihin ei muodostu pysyvää liito-oravan lisääntymispaikkaa vielä vuosikausiin.
Selvityksen mukaan reviirin ydinalueet tulisi säilyttää kokonaan luonnontilaisina ja merkitä kaavaan
siten, että kaava ei mahdollista niiden hävittämistä tai heikentämistä. Haramaanjärven lounaisrannalle on kaavailtu neljää rakennuspaikkaa. Mikäli alueelle osoitetaan rakennuspaikkoja, niiden ranta-alueet tulee säilyttää luonnontilaisena 20 metrin etäisyydelle rannasta ulottuvalla alueella, joka on
jätetty hakkaamatta. Rakentaminen tulee ohjata tämän alueen ulkopuolelle. Lisäksi puuston käsittelyä koskevilla kaavamääräyksillä tulee varmistaa, että kyseisellä alueella ei heikennetä liito-oravan
elinolosuhteita eikä heikennetä alueen merkitystä liito-oravan kulkuyhteytenä. Käytännössä tämä
tarkoittaa puiden kaatamisen kieltämistä, jotta asia on riittävän yksiselitteinen.
Selkojärven rakennuspaikkojen nykyisen kaltaiselle kaavaluonnos osoittamiselle kaavassa ei ole
estettä liito-oravan suhteen kunhan lajin liikkumisen kannalta tonttien kohdalla säilytetään liitooravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa. Lounaisrannalla tämä tarkoittaa kapean rantapuustovyöhykkeen säilyttämistä mahdollisimman nykytilaisena ja -levyisenä. Kaakkoisosassa Selkojärveä liito-oravalle on nykyisellään olemassa mahdollisuus siirtyä puustoista metsää myöden rakennuspaikkojen ympäri, vaikka ne pääsääntöisesti raivattaisiinkin. On kuitenkin erittäin suositeltavaa
säilyttää rakennusaloilla olevat isot haavat ja kolopuut sekä samalla varmistaa, että rantaan jäisi
puustoinen yhteys liito-oravan liikkumista varten.
3.12

Maaperä, geomorfologia ja pohjavesi

Sekä maaperän että maastonmuotojen (geomorfologia) suhteen alue on melko yhtenäinen Laajassa
mielessä se koostuu järvien välisestä, kallioytimisestä moreeniselänteestä, joka laskee leveämpänä
Haramaanjärveen ja kapeampana Selkojärveen. Korkeuseroa järvien pintaan kertyy enimmillään
runsaat 20 metriä; suurin korkeusero syntyy Haramaanjärven ja Myllyojan suun jyrkänteisen mäen
kohdalla. Aivan alueen etelärajalla alkavat laajat, Salpausselkään liittyvät reunamuodostumat. Niiden maa-ainekset on Lahden (Nastolan) rajan takana yleisesti kaivettu suuriksi sorakuopiksi, mutta
harjuainesta yltää selvitysalueen puolelle (Esim. kuvio 17). Soraharjujen läheisyys on synnyttänyt
lähteitä, joista yksi merkittävimmistä sijaitsee Selkojärvestä kaakkoon, niukasti selvitysalueen puo-
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lella Pöytäsuon selänteeseen sisältyy kaksi pientä suota, joista toinen on vesitaloudeltaan luonnontilainen karu isovarpuräme, toinen ojitettu rehevä korpinotko.
Osa Selkojärven etelärannasta (länsiosa) on vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta (pv-1) .
3.13

Esihistorialliset kohteet

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä

3.14

Maanomistus

Kunnan omistama tila Metsä-Kananoja käsittää kaava-alueen ja laajat alueet sen ympäristössä.

3.15

Selkojärveen upotetut räjähteet

Puolustusvoimat ilmoitti kaavan valmisteluvaiheessa lausunnossaan 12.3.2018 mm. seuraavaa:
Puolustusvoimilla on tiedossa, että Iitin Selkojärvellä on tehty sodanjälkeisiä räjähdeupotuksia.
Alueelta on raivattu räjähteitä 1970-luvulla sekä myöhemmin 1980 - 1990 -luvun taitteessa. Tällöin
raivaaminen ei ole ollut järjestelmällistä. Raivaamisessa on keskittynyt helposti löydettäviin
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tai silloin tiedossa olleisiin räjähteisiin. 2010-luvun vaihteessa on toteutettu kartoituksia kyseisellä
järvellä. Selkojärveä on kartoitettu systemaattisesti vuosien 2016 – 2017. Kartoitusta on tarkoitus
jatkaa v. 2018 kahden viikon aikana kesäkaudella. Kesän kartoitusviikkojen tarkoituksena on saada
mahdollisimman kattava kuva alueesta ja siellä olevista räjähdeupotuksista. Tämän jälkeen on mahdollista suunnitella alueen raivaamisen vaatimat resurssit ja ajankohta.
Tämän hetken tietojen mukaan Selkojärvessä on räjähteitä upotettuna muutamissa kohteissa. Nyt
suunniteltujen rakennuspaikkojen lähiedustoilla (vrt. saunomiseen liittyvä uiminen) ei ole tiedossa
olevia räjähteitä. On kuitenkin otettava huomioon, että RVS:lla on tiedossa myös rakennuspaikkojen edustoilla kohteita tai alueita, joita ei ole vielä tutkittu, joten on mahdollista että myös järven
eteläosaan suunniteltujen rakennuspaikkojen edustoilta löytyy räjähteitä. Tällä hetkellä tiedossa
olevat lähimmät räjähteet ovat noin 100 m päässä suunnitelluista uusista rakennuspaikoista. Tiedossa olevien räjähteiden raivaamiseen liittyvä vaara-alue voi ulottua suunnitelluille rakennuspaikoille.
On siis mahdollista, että raivaamisen ollessa käynnissä ei rakennuspaikoilla (tai osalla niistä) voida
oleskella tai niiden käyttöä joudutaan rajoittamaan. Samat rajoitteet koskevat jo alueella olevia kiinteistöjä ja rakennuksia. Maa-alueilla ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan räjähteitä, jotka estäisivät
kaavaan merkityille rakennuspaikoille rakentamisen. Puolustusvoimilla ei ole tiedossa, että kaavaluonnokseen sisältyvillä muilla alueilla olisi tehty sodanjälkeisiä räjähdeupotuksia.
3.2

Suunnittelutilanne

3.21

Maakuntakaava

Iitti kuuluu Kymenlaakson liittoon. Ympäristöministeriö vahvisti 14.12.2010 maakuntakaavan
”Maaseutu ja luonto” .
Maakuntakaavassa Tiirinmaan alueeseen ei kohdistu varauksia tai merkintöjä.
Selkojärven-Haramaanjärven alue on osoitettu pääosin MY-alueeksi , johon kohdistuu seuraavia
määräyksiä:
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Aluekohtaiset perustelut

Alue 1285
Pohjavesialueet
pv

Selkolan pohjavesialue 1639

Maakuntakaavassa on annettu koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla
yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen.
3.22

Yleiskaava

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 10.9.2002. Myöhemmin siihen on tehty vähäisiä muutoksia.
Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. Kaavan täydennys koskee tätä aluetta.
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Kaavan muutos koskee punaisella rajattuja alueita Selkojärvellä ja Haramaanjärvellä. Muutos koskee M-, MU-, LV- ja VV-aluetta.

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta, laaja kokonaisuus.
Kaavan täydennys koskee
punaisella rajattua Tiirinmaan
aluetta, jossa ei ole yleiskaavaa.

19

3.23

Ranta-asemakaava

Alueella ei ole ranta-asemakaavaa.
4

YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavan muuttaminen ja täydentäminen on käynnistetty kunnan aloitteesta.
Kunnanhallitus päätti kaavan vireille tulosta 20.6.2016 § 131.
4.2

Osallistuminen ja yhteistyö

4.21

Osalliset

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
Osalliset on todettu erillisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
4.22

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavahankkeen johdosta järjestettiin 20.5.2016 työneuvottelu K-S ELY-keskuksen ja K-L liiton
edustajien kanssa. Neuvottelussa todettiin alustavasti, että yhdyskuntarakenteen sekä SelkojärvenHaramaanjärven erämaatyyppisen kokonaisuuden kannalta parhaita rakentamisalueita ovat Selkojärven itärannan eteläosa sekä Haramaanjärven länsirannan eteläosa. Todettiin, että kaikki kysymykseen tulevat vaihtoehdot on tarpeen tarkastella kaavoituksen kuluessa. Kaava-asiakirjoissa on
tarpeen arvioida kaavamuutoksen merkitys maakuntakaavan laajan MY-varauksen (Selkojärvi –
Haramaanjärvi) kannalta.
OAS on ollut nähtävänä 12.9.-11.10.2016 ja siitä on pyydetty lausunnot. Yksi lausunto ja useita
mielipiteitä jätettiin. Lausunnon ja mielipiteiden johdosta kaavan laatija on valmistellut 8.11.2016
päivätyn kannanottoja koskevan yhteenvedon ja on antanut kannanottoja koskevan vastineen. ELYkeskuksella ei ollut huomautettavaa. Mielipiteissä vastustettiin Tiirinmaan alueella laillistumatta
jääneiden 8 rakennuspaikan sijoittamista Selkojärvelle ja Haramaanjärvelle.
Säyhteen kyläyhdistyksen pyynnöstä pidettiin kaavahanketta koskeva keskustelutilaisuus Säyhteen
kylällä 10.11.2016. Vapaamuotoisen keskustelun perusteella kaavan laatijalle muodostui se käsitys,
että vallitseva mielipide on: Puolet rakennuspaikoista sijoitetaan Selkojärven eteläosaan ja siellä
painotetusti olemassa olevan asutuksen kohdalle ja puolet Haramaanjärven lounaisosaan.
Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä (MRA 30 §) 23.1. - 21.2.2017.
Lausunnon tai vastauksen lausuntopyyntöön antoivat: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson museo, Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki, Museovirasto, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja koulutuslautakunta. Ely-keskus esitti lausunnossaan liito-oravaselvityksen tekemistä.
Lausunnoissa ei esitetty muuta huomautettavaa.
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Mielipiteitä jätettiin kaksi (loma-asukas Haramaanjärveltä sekä Säyhteen luonnon- ja vesiensuojelu
RY). Niissä vastustettiin rakennuspaikkojen sijoittamista Selkojärvelle ja Haramaanjärvelle. Säyhteen luonnon- ja vesiensuojelu RY:n 44 sivua pitkässä mielipiteessä kritisoitiin kaavaratkaisun lisäksi laajasti mm. piittaamattomuutta alueen luontoarvoja kohtaan, kaavan selvitysten tasoa ja riittävyyttä, maakuntakaavan vastaisuutta, kaavan virheellisiä mitoitusperusteita, kunnan suorittamia
hakkuita kaava-muutosalueen ulkopuolisilla alueilla, kunnan moraalittomuutta sekä kaavan laatijan
ja luontoselvittäjän ammattitaidon ja moraalin puutetta.
ELY-keskuksen lausunnon johdosta alueella tehtiin liito-oravaselvitys, jonka maastotyöt suoritettiin
18.4.2017. Selvityksen perusteella Haramaanjärven rakennuspaikkojen sijaintia muutettiin hieman
ja 20 m leveälle rantakaistalle annettiin tiukat liito-ravan elinpiirin suojelua koskevat määräykset.
Puolustusvoimilta pyydettiin helmikuussa 2018 kaavaluonnosta koskeva kannanotto. Puolustusvoimat antoi 12.3.2018 päivätyn lausunnon, joka koski Selkojärveen sodan jälkeen upotettuja räjähteitä.
Kaavaehdotus pidetään nähtävänä (MRA 19 §) …
4.3

Yleiskaavan tavoitteet

4.31

Yleiskaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet

Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. Kumoutuneessa kaavassa oli siirretty yhteensä 8 rakennuspaikan oikeus Selkojärveltä ja Haramaanjärveltä Arrajärven Tiirinmaan alueelle. KHO:n päätöksestä
voi päätellä, että rakennusoikeuksien siirtäminen verrattain tiheästi rakennetulle Arrjärvelle vaarantaa kaavan laillisuuden mm. vapaan yhtenäisen rannan riittävyyden perusteella (kohta 2.2).
Kaavalla osoitetaan laillistumatta jäänyt 8 rakennuspaikan oikeus. Kaavan aikaisemmat käsittelyvaiheet osoittavat, että rakennusoikeus on perusteltua sijoittaa niille vesistöille, joista se kertyy.
Säyhteen kyläläisten kuulemisen perusteella rakennuspaikoista on perusteltua osoittaa puolet Selkojärvelle ja puolet Hamaanjärvelle. Rakennuspaikat pyritään sijoittamaan vapaata rantaa säästäen
ryhmiin hyvien tieyhteyksien ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan siten, että rakennuspaikat
eivät ole ristiriidassa erityisten luontoarvojen kanssa.
4.32

Maakuntakaavan asettamat tavoitteet

Maakuntakaavan sisältö ja sen asettamat tavoitteeton selvitetty kohdassa 3.21.
5.

YLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA TÄYDENNYKSEN KUVAUS

5.1

Mitoituksen perusteet

5.11

Mitoituksen yleiset perusteet

Käsillä oleva yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen rakennusoikeus nojautuu Kymijoen-Mankalan
vesistöalueen yleiskaavan mitoitusperusteisiin. Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa, joiden rakennusoikeus oli siirretty Selkojärveltä ja Haramaanjärveltä Arrajärven Tiirinmaan alueelle.
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Voimassaa olevassa yleiskaavassa Selkojärvi ja Haramaanjärvi kuuluvat mitoitusvyöhykkeeseen 3, jossa rantarakennusoikeuden peruste on
4 rakennuspaikkaa muunnettua ranta-km kohden.

5.12

Muunnettu rantaviiva ja mitoitus
Voimassa olevan yleiskaavan
muunnettu rantaviiva
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Tilan Metsäkananoja muunnettu rantaviiva ja laskennallinen rakennusoikeus:
Selkojärvi: Peruskartan ranta 1933 m, muunnettu ranta 1843 m. Rakennusoikeus 7,4 rp
Haramaanj: Peruskartan ranta 2914 m, muunnettu ranta 2080 m. Rakennusoikeus 8,3 rp
Kummankaan järven alueella ei ole käytetty yhtään rantarakennuspaikkaa.
Kaavassa tilalle Metsäkananoja osoitettu rakennusoikeus:
Selkojärvi: 4 rakennuspaikkaa
Haramaanjärvi 4 rakennuspaikkaa
Molemmille järville on siten osoitettu noin puolet siitä rakennusoikeudesta, mikä järviltä kertyy
yleiskaavan mitoitusperusteella 4 rp/muunnettu ranta-km. Osa kertyvästä rakennusoikeudesta on jo
laillistuneella kaavalla siirretty Arrajärvelle mm. Veljestenharjun alueelle taustamaaston RMalueelle.
5.2

Aluevaraukset

5.21

Loma-asuntoalueet

Kaavassa on osoitettu ne 8 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA), jotka KHO:n päätöksellä jäivät
laillistumatta Tiirinmaan alueella. Näistä 4 rakennuspaikkaa on osoitettu Selkojärven eteläosaan
olemassa olevan asutuksen tuntumaan ja 4 rakennuspaikkaa Haramaanjärven eteläosaan olemassa
olevan loma-asutuksen tuntumaan.
Keskimääräinen rakennuspaikan koko on n. 5220 m2 ja keskimääräinen rakennuspaikan rantaviivan
pituus on n. 70 m. Rakennuspaikat voidaan toteuttaa yleiskaavan nojalla ilman ranta-asemakaavaa.
Kaava osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet rakennuspaikat on osoitettu mustalla
ympyrällä.
Asunnon alimman vaurioituvan lattiarakenteen tulee olla keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvan
ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/50) yläpuolella, mihin tulee vielä lisätä vesistön erityispiirteistä
johtuva lisäkorkeus 0,3 m ….n. 1 m. Tämä määräys koskee myös muita rakennuksia, jos niissä on
veden noususta vaurioituvia rakenteita.
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Selkolkojärve RA-alue
Keskimääräinen rakennuspaikan koko on n. 4660 m2 ja keskimääräinen rakennuspaikan rantaviivan
pituus on n. 63 m.
Kullekin vähintään 3000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti:
 Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään
130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja sen tulee olla samassa
pihapiirissä loma-asunnon kanssa.
 Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m².
 Muita talousrakennuksia.
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Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen
 alle 5 000 m²:n rakennuspaikat 160 kerros-m²
 vähintään 5 000 m²:n rakennuspaikat 200 m².
Rakennuksen vähimmäisetäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on
 sauna 15 m
 muut rakennukset 30 m.
Ranta-aluetta 15 m etäisyydelle rannasta tulee hoitaa siten, että alue säilyy puustoisena ja mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
kookkaiden mäntyjen, haapojen sekä tervaleppien säilyttämiseen.
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto.
Rakennuslupaa ei saa myöntää Selkojärven RA-rakennuspaikoille ennen kuin puolustusvoimat on
tutkinut onko Selkojärvessä sodan jälkeen upotettuja ammuksia ja mahdolliset ammukset on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on tässä tarkoituksessa hankittava lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.
Haramaanjärven RA/sl-alue
RA/sl merkintä: Loma-asuntoalue, jossa liito-oravan elinolosuhteet turvataan
Rakennuspaikkoja koskevat tiukat liito-oravan suojelua koskevat kaavamääräykset:
Ranta-alue 20 m:n etäisyydelle rannasta tulee säilyttää luonnontilaisen kaltaisena siten, että liitooravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston kaataminen on kielletty.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipuiden vaalimiseen. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2.
Rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti:
Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään
130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa.
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m².
Muita talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 200 kerros-m²
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat
- sauna 20 m
- muut rakennukset 40 m
Keskimääräinen rakennuspaikan koko on n. 5780 m2 ja keskimääräinen rakennuspaikan rantaviivan
pituus on n. 77 m.
5.22

Muut alueet

Selkojärven etelärannalle on osoitettu yleinen uimaranta (VV) perinteisesti uimarantana käytettyyn
paikkaa. Uimarantavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta se on osoitettu virheelliseen
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paikkaan noin 100 m sivuun perinteisestä paikasta. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan kaavan M-alueelle ja aiempi uimarantavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan kaavan sl-suojelumerkintä (11sl).
Yleisen uimarannan viereen on osoitettu yleinen venevalkama (LV) perinteisesti käytettyyn paikkaan. Venevalkamavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta se on uimarannan tapaan
osoitettu virheelliseen paikkaan. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan kaavan
M-alueelle ja aiempi venevalkamavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdistuu voimassa olevan
kaavan sl-suojelumerkintä (11sl).
Em. sl- suojelumerkinnän perusteena on korpialue, jota luontoselvityksessä luonnehditaan mm. seuraavsti: Rantaan viettävällä ruoho- ja heinäkorpialueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen
tärkeän elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisältyy kasvillisuudeltaan edustavin osa korvesta sekä
myös järven eteläpään avointa sara- ja ruoholuhtaa. Korpialueella on laajalti tihkupintaa vaikka
varsinaiset lähteet puuttuvat.
Selkojärven itärannalle on osoitettu MY-alue voimassa olevan kaavan MU-alueelle ja kohteen merkitys on täsmennetty suojelua koskevalla sl-merkinnällä (7sl). Suojelun perusteena on lehmusmetsikkö (n. 0,3 ha), johon sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runkoja. Kohde täyttää luonnonsuojelulain suojeltavan luontotyypin kriteerit (jalopuumetsikkö).
Tiirinmaan alue on osoitettu MU-alueeksi.
5.3

Vesi- ja jätehuolto, pohjavesi

Yleiset vesihuoltoa koskevat kaavamääräykset säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina:
Mitään jätevesiä ei saa päästää puhdistamatta vesistöön. WC-vedet on johdettava ensisijaisesti umpisäiliöön. Lupaviranomaisen harkinnan mukaan voidaan WC- vedet käsitellä myös rakennuspaikkakohtaisesti. Jätevesien maaperäkäsittelyä varten on järjestettävä 2-3 -osainen saostuskaivo ja
imeytyskenttä tai maasuodin vähintään 30 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta
alueelle, missä maaperä on tarkoitukseen sopivaa ja minne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä tulisi ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Mikäli maaperä ei sovellu jätevesien käsittelyyn, on jätevedet johdettava umpikaivoon. Jätevesien käsittelytapa
on tutkittava jokaisen rakennuslupahankkeen yhteydessä erikseen. Vähäisille pesuvesille voidaan
käyttää imeytyskaivoa tai –kuoppaa. Rakennuslupaviranomainen voi maasto-olosuhteiden perusteella myöntää etäisyydestä poikkeuksen.
Jätevesien imeyttäminen maaperään pohjavesialueilla on kielletty, maasuodinta voidaan yleensä
käyttää. Maasuodattimen jälkeen jätevedet tulee johtaa pinta- ja pohjavesien kannalta turvalliseen
paikkaan. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esitettävä talousveden hankintaa ja jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma riittävine maaperä- ja korkeusasematietoineen.
RA-alueita koskevat seuraavat määräykset
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty alueella, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä.
Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta.
Pohjavesialue (pv-1) on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti. Sitä koskevat kaavamääräykset säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina.
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6

KAAVAN VAIKUTUKSET

6.1

Suhde maakuntakaavaan

Maakuntakaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.21. Maakuntakaava on laadittu voimassa olevan
yleiskaavan jälkeen. Maakuntaakaavan MY-varaus 1285 perustuu voimassa olevan yleiskaavan
MU- ja MY-varauksiin (kohta 3.22). Muutos koskee yleiskaavan MU-varausta.
MY-vauksen perustelut maakuntakaavassa:
Luonnon- ja maisema-arvoiltaan arvokas harju- ja järvialue. Arvokas harjumuodostuma ja pohjavesialue, luonnontilaisen kaltainen ympäristö. Alueella on laajoja , yhtenäisiä rakentamattomia maisemakokonaisuuksia. Selkolan harjualue kohteen eteläosassa on geologisesti, maisemallisesti ja
kasvitieteellisesti merkittävä (Kontturi ja Lyytikäinen 1985).
RA-varaukset sijoittuvat MY-varauksen reuna-alueelle ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan
siten, että MY-varauksen tarkoitus toteutuu yhtenäisten rakentamattomien maisemakokonaisuuksien
osalta. Selkolan harjualue ei ulotu kaavassa osoitetuille RA-alueille. Luontoselvitysten perusteella
RA alueilla ei sijaitse sellaisia erityisiä luontoarvoja, joiden säilyminen vaarantuisi.
MY-alueille sijoittuvat 6 RA-rakennuspaikkaa
Karttaote: Kymenlaakson Liiton ajantasamaakuntakaava, Kymenlaakson liitto, Paikkatietopalvelut
http://kyml.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce810933cf99430fb6431c14ddf7af
13
Vihreä alue: MY (Säyhtee-SelkojärviHaramaanjärvi, kohdenumero 1285)
MY-aluetta koskevan suunnittelumääräyksen
mukaan:
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa ….olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää ja laajentavaa rakentamista
sekä haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla.
Kaavalla suunnitellut 6 RA- rakennuspaikkaa
ovat haja-asutusluonteisia ja ne sijoittuvat maakuntakaavan laajan MY-varauksen reunaalueelle ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan. Ratkaisua arvioitaessa on otettava huomioon, että maakuntakaava on yleispiirteinen
suunnitelma. Kaavaratkaisu toteuttaa maakuntakaavan tarkoituksen.
Pohjavesialueiden huomioonotto on selvitetty
kohdassa 6.4
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Kymenlaakson maaseutu ja luonto -maakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva
suunnittelumääräys, joka ohjaa suunnittelua rantarakentamisen osalta: "Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen."
Kaavalla suunnitellut rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan. Selkojärven
ja Haramaanjärven alueelle jää erittäin laajat rakentamattomat alueet. Kaava toteuttaa maakuntakaavan suunnittelumääräyksen tarkoituksen.
6.2

Suhde rantayleiskaavan mitoitusperusteisiin

Mitoitus perustuu voimassa olevan yleiskaavan mitoitusperusteisiin. Mitoituksen perusteet on esitetty kohdassa 5.1.
Tilan Metsäkananoja muunnettu rantaviiva ja laskennallinen rakennusoikeus:
Selkojärvi: 7,4 rakennuspaikkaa
Haramaanjärvi: 8,3 rakennuspaikkaa
Kummankaan järven alueella ei ole käytetty yhtään rantarakennuspaikkaa.
Kaavassa tilalle Metsäkananoja osoitettu rakennusoikeus:
Selkojärvi: 4 rakennuspaikkaa
Haramaanjärvi 4 rakennuspaikkaa
Molemmille järville on siten osoitettu noin puolet siitä rakennusoikeudesta, mikä järviltä kertyy
yleiskaavan mitoitusperusteella 4 rp/muunnettu ranta-km.
6.3

Vaikutus luonto- ja maisema-arvoihin

Haramaanjärven rakennuspaikat
Rakennuspaikkojen kohdalla on n. 20 m etäisyydelle rannasta ulottuva hakkaamaton alue. Sen takana on laaja aukkohakkuun tuloksena syntynyt nuori lehtipuuvaltainen metsä, joka on vaikeakulkuinen tiheän vesakon seurauksena.

Kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen erityiset suojeluarvot perustuvat liitto-oravaan ja rannalle
metsänkäsittelyssä jätettyyn n. 20 m leveään suojavyöhykkeeseen.
Liito orava ja suojavyöhyke on otettu huomioon seuraavasti:
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RA/sl merkintä: Loma-asuntoalue, jossa liito-oravan elinolosuhteet turvataan
Rakennuspaikkoja koskevat tiukat liito-oravan suojelua koskevat kaavamääräykset:
Ranta-alue 20 m:n etäisyydelle rannasta tulee säilyttää luonnontilaisen kaltaisena siten, että liitooravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston kaataminen on kielletty.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipuiden vaalimiseen. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat
- sauna 20 m, kun yleiskaavan muilla alueilla se on 15 m
- muut rakennukset 40 m, kun yleiskaavan muilla alueilla se on 30 m
Selkojärven rakennuspaikat
Alueella ei ole todettu liito-oravaa, mutta sen kulkureitti rannalla on turvattu seuraavilla maiseman
ja rantapuuston vaalimista koskevilla määräyksillä:
Rannasta 15 m etäisyydelle ulottuvaa rakennuspaikan osaa tulee hoitaa siten, että alue säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kookkaiden mäntyjen ja haapojen sekä tervaleppien säilyttämiseen.
Selkojärven länsiosan rakennuspaikat sijoittuvat pääosin paljaaksi hakatulle alueelle, jonka kohdalla
on n. 20 m etäisyydelle rannasta ulottuva kuusivaltainen hakkaamaton alue, johon tehtyjen selvitysten perusteella ei kohdista erityisiä luontoarvoja.

Itäosan rakennuspaikat sijoittuvat metsäiselle alueelle, jonka rannassa kulkee polku ja rantapuuston
joukossa on yksittäisiä järeitä mäntyjä ja haapoja. RA-alue katkaisee rannassa kulkevan polun, jolle
on järjestettävissä sovelias korvaava reitti rakennuspaikkojen takaa.
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Muut alueet
Luontoselvityksen perusteella suojeluarvot liittyvät Selkojärven etelärannan kosteikkoon/korpialueeseen (v. 2001 selvityksen kohde 11 ja v. 2016 luontoselvityksen kuvio 1) sekä Selkojärven RA-alueen pohjoispuoliseen metsälehmusalueeseen (v. 2016 luontoselvityksen kuvio 7).
Alueet on kaavassa osoitettu MY-alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodostumien ja –maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä luonnontilaisten
lehtojen vaalimiseen.
Rantametsiä, pellon ja metsän reunavyöhykkeitä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkeskus
Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen.
Lisäksi alueita koskee sl-suojelumääräys
YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA
RL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan, vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot.
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Numero viittaa ympäristöselvitykseen.
6.4

Pohjavesi

Pohjavesialue on kaavassa osoitettu pv-1-merkinnällä, jota koskee voimassa olevan kaavan mukaisesti tiukat suojelumääräykset:
Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan I-luokan vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue.
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua.
Osa-alueella rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 3 luvun 2 §
(pohjaveden muuttamiskielto), ympäristönsuojelulain 1 luvun 7§ (maaperän pilaamiskielto) ja
8§ (pohjaveden pilaamiskielto).
Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty.
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.
6.5

Merkitys yhtenäisen vapaan rannan ja yleisen virkistyksen kannalta

Kaavalla suunnitellut rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan. Selkojärven
ja Haramaanjärven alueelle jää erittäin laajat yhtenäiset rakentamattomat alueet.
Selkojärven kaakkoisosan RA-alueen kohdalla kulkee rannassa vankka polku, jonka käytön RAalue katkaisee. Polku jatkuu lähelle Myllyojaa ja heikkenee pohjoista kohtia, siten , että se häviää
kokonaan Myllyojaa lähestyttäessä. Uusissa ja vanhoissa peruskartoissa se näkyy polkuna vain
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aivan järven eteläosassa. Polku on ilmeisesti syntynyt sienestäjien, marjastajien ja muiden luonnossa liikkuvien vaikutuksesta sekä sen seurauksena, että RA-alueen kohdalla on luvatta pidetty venettä. RA-alueen katkaisevalle polulle syntyy helposti kiertoyhteys RA-alueen takaa, jossa maasto on
tähän tarkoitukseen sovelias. RA-varaus ei siten estä pääsyä ulkoilun kannalta otolliselle yleiskaavan laajalle MU-alueelle.
6.6

Pääsytieyhteydet rakennuspaikoille

Pääsytie (punaiset viivat) suunnitelluille rakennuspaikoille voidaan järjestää haitattomasti olemassa
olevilta teiltä

6.7

Sosiaaliset vaikutukset

RA-alueilla ei ole nähtävissä erityisiä sosiaalisia vaikutuksia, sillä kysymyksessä on tavanomainen
loma-asutus.
7

TUTKITUT VAIHTOEHDOT

Kaavassa on oleellista mihin ne 8 rakennuspaikkaa sijoitetaan, jotka jäivät laillistumatta KHO:n
päätöksellä 9.2.2016. KHO:n päätöksestä voi päätellä, että rakennusoikeuksien siirtäminen Selkojärveltä ja Haramaanjärveltä verrattain tiheästi rakennetulle Arrajärvelle vaarantaa kaavan laillisuuden mm. vapaan yhtenäisen rannan riittävyyden perusteella (kohta 2.2).
Kaavan tavoitteen mukaan rakennuspaikat pyritään sijoittamaan vapaata rantaa säästäen ryhmiin
hyvien tieyhteyksien ja olemassa olevan asutuksen tuntumaan siten, että rakennuspaikat eivät ole
ristiriidassa erityisten luontoarvojen kanssa.
Rakennuspaikkojen vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja rajoittavat lisäksi seuraavat tekijät:
 Selkojärven sekä Haramaanjärven keski- ja pohjoisosan kannasalue on yhdyskuntarakenteen
kannalta oleellisesti epäedullisempaa aluetta kuin järvien eteläosa. Näillä alueilla rakennuspaikat rikkoisivat yhtenäistä rakentamatonta erämaatyyppistä aluetta maakuntakaavan vastaisella
tavalla
 Haramaanjärven koillisosaan liittyy rakentamista rajoittavia erityisiä luontoarvoja (vuoden 2001
luontoselvityksen kohde 15).
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Kaavan valmisteluvaiheessa pohdittiin seuraavia vaihtoehtoja:
VE1
VE2

Luontoselvityksessä suositetaan rakennuspaikkojen sijoittamista Selkojärvelle seuraavin perustein:
Kokonaisuutena voidaan todeta, että alueelle kaavaillut kahdeksan rakennuspaikkaa kannattaa sijoittaa joko Selko- tai Haramaanjärven rannalle. Siten vältetään luontoarvoiltaan merkittävän rantametsävyöhykkeen tarpeeton pirstoutuminen molemmilla järvillä. Haramaanjärven rantavyöhyke
on Selkojärven rantaa monimuotoisempi lukuun ottamatta Selkojärven etelärannan kosteikkoja.
Haramaanjärven rantametsät ovat leveämpiä, puustoltaan ja topografialtaan monimuotoisempia
(mm. Jyrkänteitä ja kaksi puro- tai norolehtoa). Lisäksi Haramaanjärven ranta rajoittuu pohjoisessa
luonnonsuojelualueeseen, mikä pidentää rakentamatonta osuutta entisestään. Selkojärvenkin rantametsässä esiintyy arvokkaita kohteita (mm. järeitä haapoja), mutta ne ovat pistemäisiä. Huomattava
osa rantavyöhykkeestä on suhteellisen karua männikköä.
Toimenpidesuositus luontoselvityksen kannalta on ilmeinen. Kaikki kahdeksan rakennuspaikkaa
kannattaa sijoittaa Selkojärven itärannan etelä- ja keskiosaan siten, että eteläpään lähteinen kosteikko (Kuviot 1, 3 ja kuvion 4 etelälaita) sekä kuvion 7 lehmuslehto jäävät rakennuspaikkojen ulkopuolelle. Tällöin Haramaanjärven länsirantaan jää n. kahden kilometrin pituinen täysin rakentamaton ja luontoarvoiltaan huomattavan hieno rantakokonaisuus.
Kaavassa on poikettu luontoselvityksen suosituksesta ja rakennuspaikat on osoitettu molemmille
järville. Ratkaisuun ovat vaikuttaneet ennen muuta seuraavat tekijät:
 Oikeuskäytäntö osoittaa, että rakennusoikeus tulee lähtökohtaisesti sijoittaa sille vesistölle mistä
se kertyy (kohta 2.2)
 Selkojärven itäranta on yleisen virkistyksen kannalta oleellisesti merkittävämpi kuin Haramaanjärven eteläosa, jossa ei ole merkkejä yleisestä virkistyksestä ja joka ei luonnonolosuhteiltaan
ole otollista virkistysaluetta.
 Säyhteen kyläläisten kuulemisen perusteella rakennuspaikoista on perusteltua osoittaa puolet
Selkojärvelle ja puolet Hamaanjärvelle (kohta 4.31).
 Haraamanjärven alueella erityiset luontoarvot on voitu turvata tiukoin kaavamääräyksin.
8

KAAVAN TOTEUTTAMINEN

Kunta ei ole tehnyt päätöstä rakennuspaikkojen toteuttamisesta. Kaava määrää Selkojärven RArakennuspaikkojen toteuttamisesta seuraavaa: Rakennuslupaa ei saa myöntää Selkojärven RArakennuspaikoille ennen kuin puolustusvoimat on tutkinut onko Selkojärvessä sodan jälkeen upotettuja ammuksia ja mahdolliset ammukset on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on
tässä tarkoituksessa hankittava lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.
KARTTAAKO OY

Pertti Hartikainen
dipl. ins.
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