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1  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. 

 

mailto:phartikainen@kolumbus.fi
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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 vaiku-

tusten 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 yleiskaa-

van muutos ja täydennys, joka hyväksyttiin valtuustossa 28. 8.2012.  Tiirinmaan alueella yleiskaa-

van täydennys  jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennus-

paikkaa. 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 yhte-

näistä rakentamatonta aluetta. Tämä on tarpeellista virkistysmahdollisuuksien ja luonnon moni-

muotoisuuden turvaamiseksi.  

 Rakennusoikeus on lähtökohtaisesti toteutettava siellä, missä se syntyy. Rakennusoikeuden siir-

täminen 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 Tii-

rinmaan alueelle muualta siirretyn uuden rakentamisen määrä, yhtenäisen rakentamattoman alu-

een osuus Arrajärven Iitin kunnan alueella olevilla osilla jää varsin pieneksi, eikä asiassa ole ar-

vioitavissa täyttääkö kaavaratkaisu maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n ja 73 §:n rantayleiskaa-

van sisällölle asettamat vaatimukset. 

 

Arrajärven mannerrannan rakentamistiheydeksi muodostuisi Tiirinmaan kumotut 8 rakennuspaik-

kaa mukaan luettuna noin 8 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km. Oikeuskäytännön valossa se on 

merkittävän korkea mitoitus ja oleellisesti korkeampi kuin yleiskaavassa sovellettu Arrajärven mi-

toitusperuste 6,5 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km.   

 

Yleiskaavakartasta voi helposti  havaita, että Arrajärven rannat on Tiirinmaan-Veljestenharjun ul-

kopuolella rakennettu kauttaaltaan niin täyteen, että yhtenäisen rakentamattoman alueen osuus Ar-

rajärven 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 tarkoitta-

malla 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 yhte-

näinen 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 kaavaratkai-

suista 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 etelä-

osaan olemassa olevan asutuksen tuntumaan kahteen ryhmään ja 4 rakennuspaikkaa (RA/sl) Hara-

maanjärven 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-m
2
.  

 

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  liito-

oravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston kaataminen on kielletty. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipuiden vaalimiseen. Alueella on voimas-

sa 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 kulkureitik-

si. Tällä perusteella sekä rantamaiseman vaalimiseksi kaava määrää Selkojärven RA-alueilla seu-

raavaa: 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 m
2
 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 virheel-

liseen paikkaan noin 100 m sivuun perinteisestä paikasta. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan 

voimassa olevan kaavan M-alueelle ja aiempi uimarantavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon koh-

distuu voimassa olevan kaavan sl-suojelumerkintä (11sl). 

 

Yleisen uimarannan viereen on osoitettu yleinen venevalkama (LV) perinteisesti käytettyyn paik-

kaan. Venevalkamavaraus on myös voimassa olevassa kaavassa, mutta siinä se on uimarannan ta-

paan osoitettu virheelliseen paikkaan. Täällä kaavamuutoksella sijainti korjataan voimassa olevan 

kaavan M-alueelle ja aiempi venevalkamavaraus muutetaan MY-alueeksi,  johon kohdistuu voimas-

sa olevan kaavan sl-suojelumerkintä (11sl). 

 

Em. sl- suojelumerkinnän perusteena on korpialue, jota luontoselvityksessä luonnehditaan mm. seu-

raavsti: 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 mer-

kitys on täsmennetty suojelua koskevalla sl-merkinnällä (7sl). Suojelun perusteena on lehmusmet-

sikkö (n. 0,3 ha), johon sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runko-

ja. 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 raken-

nusluvan 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,  Ympäris-

tösuunnittelu Enviro Oy/Markku Heinonen, 2001). Selvityksen teetti kaavan laatija Karttaako Oy. 

 

Käsillä olevaa hanketta varten Selkojärven ja Haramaanjärven alueelle laadittiin v. 2016 uusi luon-

toselvitys, 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. Selvi-

tyksen 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 laa-

jemmalle 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, ta-

vallisia 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 rinteil-

lä 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 laajah-

ko varttuneiden, osin järeidenkin puiden muodostama haavikko. Rantamökille johtava tie on johdet-

tu 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 heinäkorpialu-

eella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän elinympäristön piirteitä. Rajaukseen sisäl-

tyy kasvillisuudeltaan edustavin osa korvesta sekä myös järven eteläpään avointa sara- ja ruoholuh-

taa. 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 nuo-

ri, osin varttunut koivu-, harmaaleppä- ja mäntyvaltainen puusto. Tavallisia korpikasveja ovat mm. 

metsäalvejuuri, rentukka, peltokorte, suo-orvokki, kurjenjalka, niittykellukka, ranta-alpi, kurjen-

miekka, 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 tar-

koituksellisesti kehittyä luonnontilaiseen suuntaan. Rinnemetsän ylispuustoa vallitsevat järeät kuu-

set 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 turvaamisek-

si 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 kool-

taan n. 3 x 6 m. Osa sen vedestä tulee lyhyen ojan kautta silmän pohjoispuolelle kaivetusta pie-

nemmästä lammikosta. Järven rantaan virtaavan lasku-uoman ja sitä ympäröivän tihkupinnan tun-

tumassa on paju- ja koivuluhtaa. Sen putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. järvikorte, rönsyleinikki, 

kurjenjalka, niittykellukka, ranta-alpi, kurjenmiekka, korpikaisla ja ruokohelpi; selvimmin lähtei-

syyteen 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, lehto-

kuusamaa 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 tuntu-

maan 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 tun-

tumassa 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 suh-

teellisen 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 kas-

vaa yleisesti koivua ja haapaa. Lehtipuuvaltaista metsää on lähinnä luoteis- ja pohjoisosassa. Metsä-

lehmusta kasvaa harvakseltaan eri puolilla aluetta. Järven lounaispuolella ulottuu laaja hakkuuaukea 

lähes rantaan saakka. — Huhdin- ja Petkelvuori ovat osa “luonnonarvoiltaan kohtalaisen arvokas-

ta”, 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 rehe-

vää ja monilajista lehtokasvillisuutta. Puronvarren puusto on suupuolella nuorta ja lehtipuuvaltaista, 

enimmäkseen kuitenkin varttunutta. Puroa reunustava metsä on pääosin lehtomaista kangasta. Ha-

ramaanjärven 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 kokonai-

suus 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 tallauk-

selta hyvin säilyneillä jäkäläkallioilla kasvaa mm. kalliokohokkia. Kallion eteläpuolella on lehti-

puuvaltainen puronotko; järven lähellä vähäinen puro on uurtunut syvälle metsämaahan. Purouo-

man tuntumassa kasvaa mm. hiirenporrasta ja muita saniaisia sekä varttunutta tervaleppää. Puustos-

sa on runsaasti järeitä haapoja ja hieman lehmuksia. Puron ympäristön ja eteläisen alueen metsäkas-

villisuus on kasvupaikkatyypiltään enimmäkseen lehtomaista kangasta. Alueen eteläpään rinteellä 

on kuitenkin isoalvejuurivaltaista saniaislehtoa ja soistunutta tihkupintaa. Puusto on järeää kuusik-

koa.Metsäalueen harvalukuisesta linnustosta havaittiin pyy, varpuspöllö ja uhanalainen, vaarantu-

neeksi arvioitu pikkutikka. Järvellä uiskenteli kolmen vanhan kuikan parvi, mutta kyseessä saattaa 

olla pesimättömien lintujen joukko. Aiemmin, viitisen vuotta sitten kuikka on ilmeisesti vielä pesi-

nyt järvellä. 

 

Alueen rajaus noudattaa erityisesti suojeltavalle lajille sopivan elinympäristön rajausta. Alueella on 

myös luontotyyppejä, jotka täyttävät metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeän elinympäris-

tön 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 alu-

een 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 itäreu-

nalla jyrkänteitä. Alueen pohjoisosa rajoittuu pieneen 

rauhoitettuun jalopuumetsikköön. Pohjoisrinteessä kas-

vaa runsaasti haapaa ja alueella asustaa myös liito-oravia. 

Löllänvuori hankittiin valtiolle Etelä-Suomen metsien 

monimuotoisuusohjelma METSOn puitteissa. Löllänvuo-

ri siirtyy myöhemmin Metsähallituksen luontopalvelui-

den 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 luontoselvi-

tys , joka kattaa ne alueet, jotka etukäteen arvioitiin rakennuspaikkojen mahdolliseksi  sijoitusalu-

eeksi. Selvitys kattaa paljon laajemman alueen kuin mihin rakennuspaikat on osoitettu. 

 

Selvitysalueella sijaitsee muutamia merkittäviä, pienialaisia luontokohteita. Selkojärven kaakkois-

puolella on vesilain kriteerit täyttävä ja kasvillisuudeltaan merkittävä lähde ja lähdepuro. Selkojär-

ven länsirannan lähellä kasvava lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain mukainen suojeltava luon-

totyyppi (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 erirakenteis-

ta puustoa löytyy lähinnä vain rantojen suojavyöhykkeiltä. 

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että alueelle kaavaillut kahdeksan rakennuspaikkaa kannattaa si-

joittaa joko Selko- tai Haramaanjärven rannalle. Siten vältetään luontoarvoiltaan merkittävän ran-

tametsävyöhykkeen 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 ranta-

metsässä 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 kosteik-

ko (Kuviot 1, 3 ja kuvion 4 etelälaita) sekä kuvion 7 lehmuslehto jäävät rakennuspaikkojen ulko-

puolelle. Tällöin Haramaanjärven länsirantaan jää  n. kahden kilometrin pituinen täysin rakentama-

ton ja luontoarvoiltaan huomattavan hieno rantakokonaisuus.  

 

Luonto- ja maisemaselvityksen perusteella ei ole tarpeen antaa muita kaavoitusta koskevia suosi-

tuksia. 

 

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 hies-

koivu, sekapuina mänty ja paikoin haapa sekä harmaaleppä. Kuusi muodostaa alikasvoksia ja väli-

puustoa. Pensaskerroksessa esiintyvät paatsama ja paikoin tuomi. Lahopuuta esiintyy runsaasti, 

etenkin koivumaapuuta ja –pökkelöitä. Kuvion kasvisto on runsas ja vaatelias. Kangas- ja ruoho-

korvissa kasvavat suo-orvokki, ranta-alpi, kurjenjalka, rätvänä, oravanmarja, käenkaali, peltokorte, 

riidenlieko, rentukka, korpikastikka, sudenmarja, hiirenporras, metsäalvejuuri, lillukka, ahomansik-

ka, korpi-imarre, metsäimarre ja metsäorvokki. Luhdassa kasvavat mm. kurjenmiekka ja vesisara. 

Kuvion korvissa esiintyy usealla paikalla harajuurta. Harvinainen kaislasara kasvaa lähdepuron vai-

kutusalueella 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 käenkaali-

oravanmarja 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 kuulu-

vat mm. metsäalvejuuri, hiirenporras, kivikkoalvejuuri, mustakonnanmarja, sudenmarja, imikkä, 

punaherukka, lehtokuusama, metsäkastikka, sananjalka, ahomansikka, sormisara, tesma ja metsäor-

vokki. 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. Vyöhy-

ke on 5-10 metrin levyinen. 

 



 12 

Kuvio 6. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan varttunut kuusitaimikko. Sekapuuna kasvaa hieman koi-

vua, pihlajaa ja metsälehmusta. Tyypillisen lajiston lisäksi kuviolla esiintyvät mm. näsiä ja koiran-

heisi. 

  
Kuvion 4 nuorta kuusikkoa. Taustalla matala lehto-             Rantapolku kuviolla 5 (Selkojärven rantaa). 

jyrkänne. 

 

  
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 kuus-

ta 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 luon-

nonsuojelulain suojeltavan luontotyypin kriteerit (jalopuumetsikkö). Kuvion kasvilajisto on moni-

muotoinen ja vaatelias. Siihen kuuluvat mm. nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne, mustikka, käen-

kaali, oravanmarja, lehtokuusama, näsiä, koiranheisi ja mustakonnanmarja. 

 

Kuviokohtainen yhteenveto Haramaanjärvellä 

 

Kuvio 17. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan nuorta ja varttunutta taimikkoa, laikuittaisesti käenkaa-

li-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 suojavyöhy-

ke. Enimmäkseen lehtomaisella kuviolla kasvaa haapa- ja kuusivaltaista erirakenteista metsää. Se-

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 erirakenteis-

ta. 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, luh-

tasara, korpikaisla, peltokorte, rentukka, rantamatara, suoputki, tuomi ja mustaherukka.  

 

3.116 Liito-oravaselvitys 

 

Kaavamuutosalueelle ja sen ympäristöön laadittiin v. 2017 liito-oravaselvitys (Iitin Selkojärven-

Haramaajärven 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 MY-

alueelle (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 keskityt-

tiin kuitenkin selvittämään lajin esiintymistä vain kaavailtujen tonttien läheisyydestä ja vaihtoeh-

toisten 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 papanoi-

ta (=pesäpuut) tai joiden alla ei ollut papanoita (=potentiaaliset pesäpuut). Lisäksi kartalla esitetään 

lajille tyypillisesti sovelias elinympäristö ja hahmotellut liito-oravan todennäköisesti käyttämät kul-

kuyhteydet. 
 

Selkojärven rannalta ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Selkojärven rannalla on pai-

koin isojakin haapoja ja jokunen kolopuu, mutta kohteet ovat pinta-alaltaan pieniä ja on todennä-

köistä, 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 lounaisran-

nalle on kaavailtu neljää rakennuspaikkaa. Mikäli alueelle osoitetaan rakennuspaikkoja, niiden ran-

ta-alueet tulee säilyttää luonnontilaisena 20 metrin etäisyydelle rannasta ulottuvalla alueella, joka on 

jätetty hakkaamatta. Rakentaminen tulee ohjata tämän alueen ulkopuolelle. Lisäksi puuston käsitte-

lyä 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 liito-

oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa. Lounaisrannalla tämä tarkoittaa kapean rantapuus-

tovyöhykkeen säilyttämistä mahdollisimman nykytilaisena ja -levyisenä. Kaakkoisosassa Selkojär-

veä liito-oravalle on nykyisellään olemassa mahdollisuus siirtyä puustoista metsää myöden raken-

nuspaikkojen 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. Nii-

den 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 luonnonti-

lainen 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 



 17 

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 mah-

dollista 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 rakennuspaikko-

jen 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. Tiedos-

sa 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 kiin-

teistöjä ja rakennuksia. Maa-alueilla ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan räjähteitä, jotka estäisivät 

kaavaan merkityille rakennuspaikoille rakentamisen. Puolustusvoimilla ei ole tiedossa, että kaava-

luonnokseen 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 suunnitte-

lussa 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. Myö-

hemmin siihen on tehty vähäisiä muutoksia.  

 

Tiirinmaan alueella yleiskaavan täydennys  jäi laillistumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillis-

tumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa. Kaavan täydennys koskee tätä aluetta. 
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Kaavan muutos koskee punaisella rajattuja alueita Selkojärvellä ja Haramaanjärvellä. Muutos kos-

kee M-, MU-, LV- ja VV-aluetta. 

 
 

Ote voimassa olevasta yleis-

kaavasta, laaja kokonaisuus. 

 

Kaavan täydennys koskee 

punaisella rajattua Tiirinmaan 

aluetta, jossa ei ole yleiskaa-

vaa. 
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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 toimi-

alaa 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 Selkojärven-

Haramaanjärven erämaatyyppisen kokonaisuuden kannalta parhaita rakentamisalueita ovat Selko-

järven itärannan eteläosa sekä Haramaanjärven länsirannan eteläosa. Todettiin, että kaikki kysy-

mykseen 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. ELY-

keskuksella 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, Kymenlaak-

son museo, Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki, Museovirasto, tekninen lautakunta, rakennus-

lautakunta 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. Säyh-

teen luonnon- ja vesiensuojelu RY:n 44 sivua pitkässä mielipiteessä kritisoitiin kaavaratkaisun li-

säksi laajasti mm. piittaamattomuutta alueen luontoarvoja kohtaan, kaavan selvitysten tasoa ja riit-

tävyyttä, 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. Puolustus-

voimat antoi 12.3.2018 päivätyn lausunnon, joka koski Selkojärveen sodan jälkeen upotettuja räjäh-

teitä. 

 

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. Laillis-

tumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa.  Kumoutuneessa kaavassa oli siirretty yhteensä 8 rakennuspai-

kan oikeus Selkojärveltä ja Haramaanjärveltä Arrajärven Tiirinmaan alueelle. KHO:n päätöksestä 

voi päätellä, että rakennusoikeuksien siirtäminen verrattain tiheästi rakennetulle Arrjärvelle vaaran-

taa kaavan laillisuuden mm. vapaan yhtenäisen rannan riittävyyden perusteella (kohta 2.2). 

 

Kaavalla osoitetaan laillistumatta jäänyt 8 rakennuspaikan oikeus. Kaavan aikaisemmat käsittely-

vaiheet osoittavat, että rakennusoikeus on perusteltua sijoittaa niille vesistöille, joista se kertyy. 

Säyhteen kyläläisten kuulemisen perusteella rakennuspaikoista on perusteltua osoittaa puolet Selko-

järvelle 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 lail-

listumatta KHO:n päätöksellä 9.2.2016. Laillistumatta jäi 8 rantarakennuspaikkaa, joiden rakennus-

oikeus oli siirretty Selkojärveltä ja Haramaanjärveltä Arrajärven Tiirinmaan alueelle. 
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Voimassaa olevassa yleiskaa-

vassa Selkojärvi ja Haramaan-

järvi kuuluvat mitoitus-

vyöhykkeeseen 3, jossa ranta-

rakennusoikeuden peruste on 

4 rakennuspaikkaa muunnet-

tua  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 RM-

alueelle. 

 

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 m
2
 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 värityk-

sen puolesta luonnonmaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

 

Selkolkojärve RA-alue 

 

Keskimääräinen rakennuspaikan koko on n. 4660 m
2
 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 mahdolli-

simman 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 raivat-

tu tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on tässä tarkoituksessa hankittava lausunto ennen ra-

kennusluvan 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  liito-

oravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston kaataminen on kielletty. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipuiden vaalimiseen. Alueella on voimas-

sa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.  

 

Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m
2
.  

 
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 pi-

hapiirissä 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 m
2
 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 voi-

massa olevan kaavan M-alueelle ja aiempi uimarantavaraus muutetaan MY-alueeksi, johon kohdis-

tuu voimassa olevan kaavan sl-suojelumerkintä (11sl). 

 

Yleisen uimarannan viereen on osoitettu yleinen venevalkama (LV) perinteisesti käytettyyn paik-

kaan. 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. seu-

raavsti: 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 mer-

kitys on täsmennetty suojelua koskevalla sl-merkinnällä (7sl). Suojelun perusteena on lehmusmet-

sikkö (n. 0,3 ha), johon sisältyy n. 15 keskikokoista metsälehmusta ja kymmeniä nuorempia runko-

ja. 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 um-

pisäiliöön. Lupaviranomaisen harkinnan mukaan voidaan WC- vedet käsitellä myös rakennuspaik-

kakohtaisesti. 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 kalliope-

räisillä rantaosuuksilla tämä tulisi  ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Mikäli maa-

perä 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 perus-

teella 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 jä-

tevesien 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 etäi-

syydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta. 

 

Pohjavesialue (pv-1) on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti. Sitä koskevat kaavamääräyk-

set säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina. 



 26 

 

 

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 pohja-

vesialue, luonnontilaisen kaltainen ympäristö. Alueella on laajoja , yhtenäisiä rakentamattomia mai-

semakokonaisuuksia. 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-Selkojärvi-

Haramaanjärvi, kohdenumero 1285) 

 

MY-aluetta koskevan suunnittelumääräyksen 

mukaan:  

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suun-

nittelussa osoittaa ….olemassa olevaa kylära-

kennetta täydentävää ja laajentavaa rakentamista 

sekä haja-asutusluonteista rakentamista jo käy-

tössä olevilla rakennusalueilla. 

 

Kaavalla suunnitellut 6 RA- rakennuspaikkaa 

ovat haja-asutusluonteisia ja ne sijoittuvat maa-

kuntakaavan laajan MY-varauksen reuna-

alueelle ja olemassa olevan asutuksen tuntu-

maan. Ratkaisua arvioitaessa on otettava huo-

mioon, että maakuntakaava on yleispiirteinen 

suunnitelma. Kaavaratkaisu toteuttaa maakunta-

kaavan tarkoituksen. 

 

Pohjavesialueiden huomioonotto on selvitetty 

kohdassa 6.4 

 

http://kyml.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce810933cf99430fb6431c14ddf7af13
http://kyml.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce810933cf99430fb6431c14ddf7af13
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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 rakentamatto-

man rantaviivan säästäminen." 

 

Kaavalla suunnitellut rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan. Selkojärven 

ja Haramaanjärven alueelle jää erittäin laajat rakentamattomat alueet. Kaava toteuttaa maakunta-

kaavan suunnittelumääräyksen tarkoituksen. 

 

6.2 Suhde rantayleiskaavan mitoitusperusteisiin 

 

Mitoitus perustuu voimassa olevan yleiskaavan mitoitusperusteisiin.  Mitoituksen perusteet on esi-

tetty 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 taka-

na on laaja aukkohakkuun tuloksena syntynyt nuori lehtipuuvaltainen metsä, joka on vaikeakulkui-

nen 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  liito-

oravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston kaataminen on kielletty. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipuiden vaalimiseen. Alueella on voimas-

sa 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 mah-

dollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä huomiota tulee kiin-

nittää 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 selvitys-

ten 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 kosteik-

koon/korpialueeseen (v. 2001 selvityksen kohde 11 ja v. 2016 luontoselvityksen kuvio 1) sekä Sel-

kojärven RA-alueen pohjoispuoliseen metsälehmusalueeseen (v. 2016 luontoselvityksen kuvio 7). 

 

Alueet on kaavassa osoitettu MY-alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodos-

tumien 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 mai-

seman luonnonmukaisuuteen. 

 

Lisäksi alueita koskee sl-suojelumääräys 

YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA  

RL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan, vesis-

töön 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 mukai-

sesti tiukat suojelumääräykset: 

Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan I-luokan vedenhankinnalle tärkeä pohja-

vesialue. 

 

Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia vesi-

lähteenä 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 tila-

vuus vastaa vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maape-

rään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohja-

veden 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 RA-

alue 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 luonnos-

sa liikkuvien vaikutuksesta sekä sen seurauksena, että RA-alueen kohdalla on luvatta pidetty venet-

tä.  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  yleiskaa-

van 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 Selko-

järveltä ja Haramaanjärveltä verrattain tiheästi rakennetulle Arrajärvelle vaarantaa kaavan laillisuu-

den 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 rakennuspai-

kat 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 si-

joittaa joko Selko- tai Haramaanjärven rannalle. Siten vältetään luontoarvoiltaan merkittävän ran-

tametsävyöhykkeen 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 ranta-

metsässä 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 kosteik-

ko (Kuviot 1, 3 ja kuvion 4 etelälaita) sekä kuvion 7 lehmuslehto jäävät rakennuspaikkojen ulko-

puolelle. Tällöin Haramaanjärven länsirantaan jää  n. kahden kilometrin pituinen täysin rakentama-

ton 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 Haramaan-

järven 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 RA-

rakennuspaikkojen toteuttamisesta seuraavaa: Rakennuslupaa ei saa myöntää Selkojärven RA-

rakennuspaikoille ennen kuin puolustusvoimat on tutkinut onko Selkojärvessä sodan jälkeen  upo-

tettuja ammuksia ja mahdolliset ammukset on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on 

tässä tarkoituksessa hankittava lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä. 

 

 

KARTTAAKO OY   Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 


