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Kymijoen - Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi -
Haramaajärvi, kaavaehdotus

Tekninen lautakunta 03.04.2018   § 34

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
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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 8 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
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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
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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 §).

Päätös Tekninen lautakunta:

 Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Vastine  
 pöytäkirjan liitteenä 1.
 ________

Kunnanhallitus 23.04.2018   § 98

Ehdotus Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää:

1. asettaa 14.3.2018 päivätyn kaavaehdotuksen 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 §).

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

Päätös kunnanhallitus:

 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
 ________

Kunnanhallitus 20.08.2018   § 194
 14.3.2018 päivätty kaavaehdotus oli nähtävillä 17.5. - 28.6.2018 ja siitä

pyydettiin lausunnot osallisilta viranomaisilta.

 Lausunnon antoivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson museo,
Museovirasto, rakennuslautakunta ja Puolustusvoimat. Lisäksi Kymenlaakson
liitto ja Päijät-Hämeen liitto ilmoittivat, että ne eivät anna lausuntoa. Annetuissa
lausunnoissa ei esitetty huomautettavaa. 

 Yhtään muistutusta ei jätetty, mutta osallinen Säyhteen vesien- ja
luonnonsuojeluyhdistys ry ilmoitti seuraavan tietojensa muutoksen: R.Y. on ry. 

 Kaavan laatija Karttaako Oy/Pertti Hartikainen on laatinut lausunnoista ja
osallisen ilmoituksesta kaavan laatijan vastineen 31.7.2018, jossa niiden sisältö
on pelkistetysti. Kaavan laatijan vastine jaetaan esityslistan liitteenä.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on 31.7.2018 täydennetty
Säyhteen vesien- ja luonnonsuojeluyhdistys ry:n ilmoittama muutos ja
käsittelyvaiheita. 14.3.2018 päivätty kaavaselostus on 31.7.2018 täydennetty
ehdotusvaiheen nähtävilläolopvm:llä ja palautteella sekä  kaavakartta ja
kaavamääräykset on 31.7.2018 täydennetty ehdotusvaiheen nähtävilläolopvm:llä.

31.7.2018 täydennetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus ja
kaavakartta sekä kaavamääräykset jaetaan kunnanhallitukselle esitys- listan
oheismateriaalina.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh. 040 735 3967 ja tekninen
johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.

Ehdotus Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus yhtyy 31.7.2018 päivättyyn kaavan laatijan vastineeseen
ja esittää kunnanvaltuustolle, että tämä hyväksyy Kymijoen - Mankalan
rantayleiskaavan Tiirinmaan ja  Selkojärvi - Haramaajärvi - aluetta
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koskevan kaavamuutoksen ja -täydennyksen 14.3.2018 päivätyn 17.5. -
28.6.2018 nähtävillä olleen kaavaehdotuksen mukaisesti 31.7.2018 tehdyin
täydennyksin esittelytekstissä ja kaavaselostuksessa mainituin perustein.

Päätös kunnanhallitus:

 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
 ________

Kunnanvaltuusto 28.08.2018   § 34

Ehdotus kunnanhallitus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy Kymijoen - Mankalan rantayleiskaavan Tiirinmaan ja
Selkojärvi - Haramaajärvi - aluetta koskevan kaavamuutoksen ja -täydennyksen
14.3.2018 päivätyn 17.5. - 28.6.2018 nähtävillä olleen kaavaehdotuksen
mukaisesti 31.7.2018 tehdyin täydennyksin esittelytekstissä ja
kaavaselostuksessa mainituin perustein.

Päätös kunnanvaltuusto:

Keskustelun aikana valtuutettu Suhonen esitti, että alue säilytetään kunnan
omistuksessa ja luonnontilassa sekä hallituksen esitystä ei hyväksytä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Hannu
Suhosen esityksen, että kunnanhallituksen ehdotusta ei hyväksytä,
kannattamattomana raukeavan, joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut
valtuuston päätökseksi.

Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen hyväksyä Kymijoen -
Mankalan rantayleiskaavan Tiirinmaan ja  Selkojärvi - Haramaajärvi - aluetta
koskevan kaavamuutoksen ja -täydennyksen 14.3.2018 päivätyn 17.5. -
28.6.2018 nähtävillä olleen kaavaehdotuksen mukaisesti 31.7.2018 tehdyin
täydennyksin esittelytekstissä ja kaavaselostuksessa mainituin perustein.

Eriävä mielipide:
Hannu Suhonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, liite.
________

  Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 10.4.2019
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 <lisää_nimi>
 pöytäkirjanpitäjä

Yhteystiedot Iitin kunta
 Rautatienkatu 20-22, PL 32
 47401 Kausala
 puh. 020 615 9600
 faksi 020 615 9617
 kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi


