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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 oh-

jelmointia. 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 Arrajär-

ven alueelle, jonka rannoilla on ennestään merkittävän paljon loma-asutusta. 

 

Yleiskaavan täydennyksellä Arrajär-

ven Tiirinmaan alue on tarkoitus 

osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi.  

 

Yleiskaavan muutoksella Selkojär-

ven-Haramaajärven alueelle on tar-

koitus osoittaa yhteensä 8 rakennus-

paikkaa. Rakennuspaikat pyritään 

muodostamaan ryhmiin. Vaihtoehtoi-

sia sijoituspaikkoja selvitetään alueil-

la, joiden likimääräinen rajaus on 

esitetty viereisessä kartassa. 
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Voimassa olevan yleiskaavan mitoitusperusteilla Selkojärveltä kertyy n. 8 rakennuspaikan raken-

nusoikeus ja myös Haramaajärveltä kertyy 8 rakennuspaikan rakennusoikeus. Kummallekaan jär-

velle 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 Selkojärven-

Haramaajärven erämaatyyppisen kokonaisuuden kannalta parhaita rakentamisalueita ovat Selkojär-

ven 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 mää-

räyksiä: 

 

 
Aluekohtaiset perustelut 

Alue 1285 
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Pohjaveasialueet 

pv Selkolan pohjavesialue 1639 

pv Nastonharju-Uusikylä 

 

4.2 Yleiskaava 

 

Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 10.9.2002. Myöhem-

min siihen on tehty vähäisiä muutoksia. Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys  jäi laillistumat-

ta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. KHO:n päätöksestä voi 

päätellä, että Selkojärven-Haramaajärven alueelta kertyvän rakennusoikeuden siirtäminen Arrajär-

ven 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 paino-

piste 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 laadit-

tava 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 luonnosvai-

heessa. 

 

Kaavoitustoimikunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 62 §) nähtäville kunnan-

talon 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 Selkojär-

veen 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 Itä-

Suomen 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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