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Liite 1.



Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)? 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on selvittää osayleiskaavan muutoksen tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely sekä kaavan vaikutusten arviointi. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan lähtökohdista, aikataulusta ja siitä kuinka 
suunnitteluun voi osallistua. Suunnitelmassa kerrotaan mitä vaikutuksia tullaan arvioimaan ja miten 
vaikutusten arviointi toteutetaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä voi jättää kirjallisen 
mielipiteen. Suunnitelmaa täydennetään kaavoitusprosessin aikana. 
 

Suunnittelualue 
 
Suunnittelualue käsittää Karhun saaren kokonaisuudessaan. Alue sijaitsee noin neljä kilometriä itään kunnan 
keskustasta. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osa pääsaaren läheisyydessä sijaitsevista pienemmistä 
saarista. Koko suunnittelualueen pinta-ala vesialueineen on noin 3,5 km2. 
 

Nykytilanne 
 
Suunnittelualue on saari, jossa sijaitsee loma-asutusta ja seurakunnan leirikeskus. Saarelle valmistui silta 
syksyllä 2017. Saarella on merkittäviä luontoarvoja ja se kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 –ohjelmaan.  
 

Lähtökohdat ja suunnittelutilanne 
 

Iin kuntastrategia 2025  

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian 19.3.2018. Strategia koostuu kolmesta päämäärästä, 
joille jokaiselle on määritelty tavoitteet, mittarit ja keinot päämäärän saavuttamiseksi. Näitä ovat 
mahdollistava ja rohkea Ii, viihtyisä koti sekä vahva kunta. Strategiassa on kolme läpileikkaavaa teemaa: 
kestävä kehitys, digitalisaatio ja elinkeinoelämä edellä.  
 
Strategian viihtyisä koti –osiossa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Iissä on monipuolisesti erilaista 
asuintarjontaa elämän kaikkiin vaiheisiin. Terveellinen elinympäristö kannustaa omaehtoiseen toimintaan 
koko kunnan kattavine pyöräilybaanoineen ja monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen. Liikuntatilojen 
käyttöä tuetaan monipuolisin käytäntein ja jokaisella asuinalueella on lähiliikuntatarjotin. Luonto on kaikkien 
saavutettavissa ja ympäristöarvot näkyvät taajamien siistityssä ilmeessä. Laajat vesistöalueet näkyvät 
kuntalaisten arjessa ranta-asumisen ja virkistäytymisen alueina.” 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteitänsä aluerakenteen ja 
alueidenkäytön kannalta. Valtioneuvosto päätti uudistetuista tavoitteista 14.12.2017. Uudistetut tavoitteet 
astuivat voimaan 1.4.2018. 
 
 
 
 
 
 



Kaavamuutokseen liittyvät etenkin seuraavat tavoitteet: 
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
 
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja 
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle 
asuntotuotannolle.  
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 
olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.  
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden 
kehittämistä.  
 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat  
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  Uusi rakentaminen 
sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.  
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö-  ja terveyshaittoja. 
 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.  
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. 
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä 
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maakuntakaava  

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1.momentin mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi. 

 

 
Ote voimassaolevien maakuntakaavojen ja 3.vaihemaakuntakaavan luonnoksen yhdistelmäkartasta (ei mittakaavassa). 

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa ollaan parhaillaan uudistamassa kolmessa vaiheessa, joista 
ensimmäisen vaiheen (1.vaihemaakuntakaava) on ympäristöministeriö vahvistanut 23.11.2015. 1. 
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi.  
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura 2000 -verkoston alueet. Lisäksi 
suunnittelualueelle on osoitettu luonnonsuojelualue. Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 
suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita. Merkintää koskee suunnittelumääräys: Alueen ja sen 
ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta, vaan 
pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välisten ekologisten yhteyksien 
säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 § mukainen elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskuksen lausunto. 
 
Maakuntavaltuuston 7.12.2016 hyväksymässä 2.vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu 
maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet (päivitysinventointi 2013–2015). Merkintää koskee suunnittelumääräys: Alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä 
maisema- ja kulttuuriarvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa 
osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Maisema-
alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Uudis- ja 
täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeutumiseen 
sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota 
selvityksessä Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja 



maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
julkaisu B:86, 2015) esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 
 

Lisäksi suunnittelualue kuuluu Iijokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-1). Merkinnällä 
osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin 
maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, 
elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä 
suunnitteluperiaatteita. Merkintää koskee suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden 
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja 
ulkoilureittien kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat 
rajoitukset rakentamiselle. Aluetta koskee myös luonnon monikäyttöalue –merkintä. Merkinnällä osoitetaan 
virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Merkintää 
koskee suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä 
maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen.  
 

Muilta osin on voimassa 17.2.2005 ympäristöministeriön vahvistama Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, 
joka on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 25.8.2006.  
 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 18.1.2016 päättänyt 3. vaihemaakuntakaavan vireilletulosta. 
Kaavan pääteemat koskevat kiviaines- ja pohjavesialueita, uusia kaivoksia ja muita tarvittavia päivityksiä. 3. 
vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Kaava on kuulutettu voimaan muttei 
ole vielä lainvoimainen, sillä kaavan liittyen on tehty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaavassa 
suunnittelualueelle ei ole osoitettu merkintöjä.  

 

Yleiskaava  
 

 
Ote voimassaolevien yleiskaavojen yhdistelmästä (ei mittakaavassa).  

 



Suunnittelualueen keskiosan osalta on voimassa Iin kunnanvaltuuston 29.2.2016 hyväksymä Iin 
keskustaajaman osayleiskaava. Alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Määräyksen 
mukaan alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan haja-
asutusluonteinen rakentaminen.  
 
Muilta osin saarella on voimassa kunnanvaltuuston 22.4.2002 hyväksymä Iin rannikon ja saarten 
osayleiskaava, Iijokisuun osa-alue. Kaavaan on laadittu myös useita muutoksia. Kaavassa Karhun saarelle on 
osoitettu useita merkintöjä. Koko saarta koskee merkittävä maisemakohde –merkintä (my-m). Suuri osa 
saaresta on osoitettu merkinnällä retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään (VR/s). Saaren pohjoisin 
osa on osoitettu merkinnällä retkeily- ja ulkoilualue (VR). VR-alueella saa rakentaa virkistystoimintaa palvelevia 
rakennelmia. Saaren länsiosaan on osoitettu myös vesioikeuden mukainen läjitysalue (VR-1). Suuri osa saaren 
pohjois-, itä- ja eteläreunasta on osoitettu merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueelle rakentaminen on kielletty. Saaren länsiosaan on 
merkitty ohjeellinen tuulivoimaloiden selvitysalue (tv) ja itäosaan luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeä alue, vesilain mukainen luontotyyppi (luo-v).  
 
Suunnittelualueelle on osoitettu lukuisia loma-asuntoalueita (RA), pientalovaltainen asuntoalue (AP) ja 
pientalovaltainen asuntoalue, jolla ympäristö säilytetään (AP/s). Osa rakennetuista loma-asunnoista on 
osoitettu merkinnällä loma-asunto tai sauna, jolle merivesi saattaa nousta (ra). Alueelle on osoitettu myös 
rantasaunoja (rs) ja rakennuksia, jotka on varattu kunnan, yhteisöjen tai matkailupalvelujen tarpeisiin (py). 
Lisäksi alueelle on osoitettu vesiliikenteen alueita (LV) ja uimapaikka (VV).  
 
Kaavassa on osoitettu nykyisten asuin- tai loma-asuntorakennusten likimääräisiä sijaintipaikkoja. Lisäksi on 
osoitettu uusien asuin- tai lomarakennusten likimääräisiä sijaintipaikkoja, joita koskevan kaavamääräyksen 
mukaan MRL 72 § 1.momentin perusteella rakennuslupaviranomainen voi myöntää rakennusluvan 
yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen.   
 

Asemakaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lähin asemakaava sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä 
suunnittelualueelta.  
 

Yleiskaavan tavoitteet ja vaikutukset 
 

Tavoitteet 
Suunnittelun tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren 
keskiosaan. Lisäksi tavoitteena on tarkistaa Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan ratkaisuja muun muassa 
vapaa-ajan asutuksen, pysyvän asutuksen ja alueen virkistyskäytön osalta.  
 
Suunnittelun tavoitteena on myös samalla toteuttaa Iin kuntastrategiassa esitettyjä tavoitteita, kuten 
monipuolista asuintarjontaa. 
 
Yleiskaavoituksen rinnalla laaditaan asemakaava saaren keskiosan alueelle.  

 

Selvitettävät vaikutukset ja käytettävät menetelmät 

Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen 
merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Yleiskaavan muutoksen toteuttamisen 
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (MRL 9 §, MRA 1 §). 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §: n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 



huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman 
ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
 
Merkittävimmät yleiskaavan muutoksen vaikutukset, joita suunnittelun yhteydessä arvioidaan, ovat 
vaikutukset luonnonympäristöön, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön, virkistyskäyttöön, liikenteeseen 
ja yhdyskuntarakenteeseen. Lisäksi arvioidaan muun muassa suhdetta valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin. Suunnittelutyön ohessa tehdään selvitys liikenteeseen liittyen. Suunnittelutyössä 
hyödynnetään myös alueella voimassaolevien yleiskaavojen yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Aluetta koskeva 
aiempi luontoselvitys päivitetään kaavoituksen yhteydessä. Selvitysten tarve tarkentuu suunnittelutyön 
edetessä ja niitä tehdään tarvittaessa lisää.  
 
Kaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan Natura 2000 –verkostoon kohdistuvat vaikutukset 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti. Alueelle on laadittu Natura-arviointi vuonna 2008. Osayleiskaavan 
muutokseen ja saaren keskiosan asemakaavaan liittyen laaditaan Natura-arviointi.  
 
Vaikutusten selvittäminen perustuu lisäksi alueelta käytössä oleviin perustietoihin kuten teknisen huollon 
verkostojen sijaintitietoihin, maanomistukseen, suunnittelutilanteeseen ja rakennetun ympäristön 
selvittämiseen. Alueella tehdään maastokäynti ja kaavaprosessin edetessä saadaan lisätietoja osallisilta 
lausunnoin ja muistutuksin.  

Yleiskaavaprosessissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kuntalaiset ja muut osalliset osallistetaan 
kaavasuunnitteluun. Kaavoitusprosessin yhteydessä järjestetään yleisötilaisuudet osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaehdotuksen tullessa nähtäville. Osallistamisen tulokset 
huomioidaan kaavoituksessa niiltä osin, kun suunnittelun muut reunaehdot sen mahdollistavat. Päätöksen 
yleiskaavan sisällöstä tekevät Iin kunnan luottamushenkilöt kunnanhallituksessa sekä kunnanvaltuustossa.  
 

Osallistuminen ja yhteistyö 
 

Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon, virkistykseen tai muihin oloihin valmisteilla oleva 
kaavanmuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 
lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Osallisia ovat lähialueiden maanomistajat, asukkaat, loma-asukkaat, asukasyhdistykset, yrittäjät ja työntekijät. 
Muita osallisia ovat Iin seurakunta, Iin kunnanvaltuusto ja –hallitus, tekninen lautakunta, Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo, 
pelastuslaitos, Iin Energia Oy, Iin vesiliikelaitos, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Etelä-Iin 
jakokunta, Karhutien tiekunta, Sarriohaaran yksityistien tiekunta, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Iin 
ympäristöyhdistys ry, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj ja DNA Oy. 
 

Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavan valmisteluaineistosta sekä -ehdotuksesta. Tarvittaessa 
järjestetään viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 §) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskuksessa yhdessä asiaan liittyvien viranomaistahojen kanssa. Lisäksi tarvittaessa järjestetään 
kaavaneuvotteluja.  

  



Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet 
 

Yleiskaavan vireilletulo 

Kunnan hallitus päätti osayleiskaavan laatimisesta 13.3.2017. Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta kunnan hallitus päätti 20.11.2017. Vireilletulosta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Rantapohjassa, Iin kunnantalon ilmoitustaululla 
(Jokisuuntie 2) ja kunnan internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 
kaavoitusprosessin aikana. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Iin kunnantalon ilmoitustaululla ja Iin kunnan 
internetsivuilla koko kaavaprosessin ajan. 
 
Kaavasuunnittelu tapahtuu Iin kunnan johdolla konsulttityönä. Konsulttina toimii FCG ympäristö ja tekniikka 
Oy. 

 

Yleiskaavan valmisteluvaihe 

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 30 päivän ajan Iin kunnantalon ilmoitustaululla 
(Jokisuuntie 2) ja Iin kunnan internetsivuilla alkuvuonna 2019. Kuntalaisilla ja osallisilla on nähtävilläoloaikana 
mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta kirjallisesti tai 
suullisesti. Kaavan valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot.  
 

Yleiskaavaehdotus 
Yleiskaavaehdotus laaditaan kevään 2019 aikana. Kunnanhallitus päättää sen julkisesti nähtäville 
asettamisesta. Yleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä syksyllä 2019 (MRL 65 §, MRA 27 §). Ehdotuksesta 
pyydetään tarvittavat lausunnot (MRA 20 §). Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus 
kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. 
Tavoitteena on, että kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavan vuoden 2019 lopussa. 

 

Alustava aikataulu 

   

I Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella, aikataulu

2018 2019

joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 

OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Perus- ja lähtötiedot

Yleisötilaisuus

Kunnanhallitus

YLEISKAAVALUONNOS

Vaihtoehtojen muodostaminen

Yleiskaavaluonnos

Selostus

Yleisötilaisuus

Kunnanhallitus

Nähtävilläolo

YLEISKAAVAEHDOTUS

Palautteen analysointi

Yleiskaavaehdotus

Yleisötilaisuus

Kunnanhallitus

Nähtävilläolo

Kunnanvaltuusto



Yhteystiedot: 
 

Yleiskaavan valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:   

Iin kunta 
Jokisuuntie 2, 91100 Ii 
 
Maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Jaakko Raunio 
puh. 050 4083 811,  
jaakko.raunio(a)ii.fi 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Muistio 1 (4) 
  
  

   
Takalo Minna 2.2.2018  

 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi  
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Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella 
 1. viranomaisneuvottelu 
 
 
Aika 2.2.2018 klo 9.00-10.30 
 
Paikka POP ELY, neuvotteluhuone Kotka 
 
Läsnä Taina Törmikoski alueidenkäyttö, POPELY 
 Touko Linjama  

Seppo Heikkinen 
Heli Harjula 
Tuukka Pahtamaa 
Anita Yli-Suutala 
Mari Kuukasjärvi 
Iikka Ranta 
 

alueidenkäyttö, POPELY 
liikenne, POPELY 
vesistöt, POPELY 
luonto, POPELY 
Pohjois-Pohjanmaan Museo 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Sweco Oy 

 Jaakko Raunio 
Markku Vitikka 

Iin Kunta 
Iin kunta 

 Jaakko Isoherranen, kaavoitus  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 Minna Takalo, luonto FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
   
   

 

1 Avaus ja järjestäytyminen 

Taina Törmikoski avasi tilaisuuden ja toimii puheenjohtajana. Minna 
Takalo FCG:ltä toimii sihteerinä. Jokainen kokouksen osallistuja esitteli 
itsensä. Kuukasjärvi saapui klo 9.10.  

2 Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin. Todettiin, että yleiskaavan 
viranomaisneuvottelun jälkeen aloitetaan Karhun asemakaavan 
viranomaisneuvottelu.  

3           Kunnan puheenvuoro 

Tekninen johtaja Markku Vitikka esitteli Karhun saaren hankkeiden 
taustoja, alueen aiempia suunnitelmia ja kaavoja sekä kunnan 
intressejä Karhun saaren ja koko kunnan kehittämisessä. 

4 OAS 

Jaakko Raunio esitteli OAS:n sisällön ja kaavan tavoitteita yleisesti. 
Yleiskaavan päivityksen sekä asemakaavan yhteinen yleisötilaisuus 
pidettiin tammikuussa ja paikalla oli noin 20 henkilöä. Keskustelua 
herättivät tieasiat sekä alueen virkistyskäyttö. Sinänsä uutta 
asuinaluetta ei vastustettu yleisötilaisuudessa. Seuraavan tilaisuuden 
kaavasta järjestää tiekunta, jossa osakkaita on noin sata.  

 

Liite 2.
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Luontoselvitykset ja Natura 

Takalo esitteli alueen luontoselvitysaineiston tilanteen. Karhun 
saarelle on laadittu luontoselvitys (Kalleinen 2007) ja Merikarhu Golf-
matkailuhankkeen Natura-arviointi (Kalleinen2008). Iin suiston 
Natura-alueen luontotyyppipaikkatietoja tiedusteltiin (FCG) 
Metsähallitukselta. Koko suiston Natura-luontotyyppiaineisto ei osoita 
mitään natura-luontotyyppiä Karhun saarelle eli niitä ei ole määritelty. 
Karhun saarelle sijoittuvia luontotyyppejä on käsitelty Kalleisen 
raporteissa, mutta niitä ei ole kaikilta osin rajattu ja rajaukset ovat 
epätarkkoja. Kalleisen luontotyyppiselvitys toimi Golfhankkeen 
tarpeita ajatellen, eikä se kattanut kaikkia ranta-alueita.  Maastoa 
vaativia selvityksiä yleiskaavan päivityksen tai asemakaavan 
laadinnan aikana ei ole suunniteltu tehtäväksi.  

Arvioitavat vaikutukset 

Keskeistä on arvioida vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteille, 
virkistyskäytölle sekä jo olevalle loma-asutukselle.  

Vuorovaikutus ja osalliset 

OAS yleisötilaisuus on pidetty. Osallistetaan alueen tiekuntia jatkossa.  

Aikataulu 

Kunnan tavoitteena on saada kaavaluonnos kevättalven aikana 
nähtäville ja kaava edistettyä tämän vuoden aikana loppuun saakka.  

     

5 Viranomaisten puheenvuorot 

Sarkkinen: Ei paikalla, sähköpostilla lähetetyt kommentit muistion 
liitteenä.  

Pahtamaa: Tällä hetkellä tarkin tieto alueen Natura-luontotyypeistä 
on Kalleisen selvityksissä.  Natura-luontotyyppien rajauksia joutuu 
tarkentamaan. Aineiston käyttökelpoisuus ja riittävyys tarkasteltava. 
Ely-keskus on antanut aikoinaan lausuntonsa Golf-hankkeen Natura-
arvioinnista (Pahtamaa toimittaa Rauniolle). OAS:ssa olisi hyvä 
mainita myös LsL 65§. Natura-alueelle osoitetuissa 
maankäyttöhankkeissa kulunohjaustarve tulee usein ilmi. Välilliset 
vaikutukset Naturan suojeluperusteille ovat tässäkin ne oleelliset sekä 
tarvittaessa haittojen lieventämisen pohtiminen. Rokualla kaavahanke 
kaatui Natura-arvioinnin puutteisiin. On syytä arvioida vaikutuksia 
Natura-alueelle riittävästi, jotta valitusperustetta ei siltä osin 
muodostu.  

Lisäys, asemakaavan käsittelyn yhteydessä: Asemakaavan alueelle 
sijoittuvia kluuveja lienee syytä tarkastella maastossa, jotta niiden 
edustavuus ja tilanne ovat ajantasaisia. Asemakaavassa niiden tilanne 
tulee ottaa huomioon sen mukaisesti. Kohteita ei voi käyttää 
hulevesien johtamiseen, mikäli ne ovat Natura-alueen 
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suojeluperusteina oleviksi luontotyypeiksi määriteltäviä tai muutoin 
arvokkaita luontokohteita.  

Harjula: Yleiskaava-alue on meritulvien vaikutusalueella. 
Loppuvuodesta on julkaistu Syke:n laatima meritulvakartta, joka 
kannattaa ottaa lähtöaineistoksi (tulvakarttapalvelu). Suurimmat 
tulva-alueet ovat länsirannalla ja pohjoisosissa. Alin sallittu 
rakentamiskorkeus tulee Ely:n lausunnossa. Onko tarvetta tarkastella 
uudelleen pysyvän asumisen sijoittelua tulvarajojen osalta. Osa 
nykyisistä lomamökeistä on tulvavaara-alueen alapuolella.  

Kuukasjärvi: Maakuntakaavan toteutumisen osalta olennaista on 
Natura-alue ja luontoarvot. Pieniä tarkennuksia voisi tehdä OAS:n 
teksteihin; maakuntakaavojen voimaantuloaikoihin ja tiedoksi 
maakuntakaavan käsittelyn seuraavat aikataulut.  

Yli-Suutala: Nykyisellään saaren oleva rakennuskanta 110 loma-
asuntoa. Missä määrin näitä tarkastellaan kaavassa, mm. 
käyttötarkoituksen muutokset.    

Heikkinen: Alueen kevyenliikenteen turvaamine. Nykyisellään 
kevyenliikenteen väylä loppuu Alarannan kohdalle. Tarkasteltava onko 
alueella riittävästi pientiestöä, jota voi hyödyntää kevyenliikenteen 
käytössä. Asukkailta saattaa tulla paineita, että alueelle vaaditaan 
kevyenliikenteen yhteyksiä. Näitä on tullut esille jo aiemmin.  

Linjama: Tulva- ja Natura-asiat ovat keskeisimpiä. Yleiskaava toimii 
ohjeena tarkemmassa asemakaavoituksessa. Alue on vähän erillään 
muusta asutuksesta, joten olisi hyvä tarkastella miten alue liittyy 
yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin. OAS:sta ei käy ilmi onko 
voimassa olevan kaavan tv-aluevaraukset länsirannalta tarkoitus 
poistaa kaavamuutoksen yhteydessä. Ilmeisesti ne on tarkoitus 
poistaa. Esitetyllä kaavarajauksella osa tv-alueesta jäisi yleiskaavan 
muutosalueen ulkopuolelle ja kaava-aluetta voi olla tarpeen laajentaa 
tältä osin. OAS:ssa ja jatkossa kaavaselostuksessa olisi hyvä tuoda 
esille kaikki suunnittelualueella voimassa olevat yleiskaavat, joista 
voimassa oleva yleiskaavatilanne muodostuu (myös mahdolliset 
pienialaiset yleiskaavan muutokset). Osallisista Trafi:n tarvetta olla 
osallisena voisi harkita, jollei kaava-alueella ole merenkulkuun liittyviä 
väyliä tai kulunohjausrakenteita tms. liikenneväylien osalta. 
Aikataulullisesti Natura-arvioinnin huomioiminen molempien 
kaavahankkeiden (yleiskaava ja asemakaavoitus) prosesseissa on 
tärkeää. 

6 Keskustelu 

Natura-arvioinnin toteutusaikataulusta keskusteltiin. Natura-arviointi 
on hyvä koskea myös asemakaavaa. Arvioinnin toteuttaminen vaatii 
tiedot asemakaavan rakennuspaikkojen määristä.  

Vitikka toteaa, että saaren osalta on vireillä vesihuollon laajentaminen. 
Vesijohtoverkoston suunnittelun tavoitteena on turvata vesihuollon 
osalta jätevesijärjestelmien huomioiminen asemakaavan 
ulkopuolellakin.  

Raunio kertoo, että Karhun alueella on kaksi yksityistiehanketta. 
Karhun yksityistie sekä uusi yksityistiehanke alueen lounaisosaan 
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Näiden tietoimitus on laadittu, tiealue perustettu ja toteutus menossa. 
Koko alueella on yksityistiehoitokunta. Uusi tiehanke liittyy Karhun 
tiehoitokuntaan.  

7 Muut asiat 

Alueella on valtiolle hankittuja kiinteistöjä, joihin on käytetty METSO 
–rahaa. Pahtamaa luovutti kartan, josta näkyy ko. kiinteistöt. 
Kohteista on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueita. Karttaote 
muistion liitteenä.  

 

8 Kokouksen päättäminen 

Törmikoski päätti kokouksen klo 10.06.  

 
Muistion laatija 
 
Muistion liitteet 

Minna Takalo 
 
Mika Sarkkisen toimittamat kommentit 
Valtiolle hankitut kiinteistöt eli METSO –ohjelman kohteet 
 

Jakelu Osallistujat 

 
Tiedoksi Sarkkinen 
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MUISTIO 

 

24.8.2018 

 

Työneuvottelu koskien karhun luontoselvityksen ja Natura-arvioinnin täydennystä 

 

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kokoushuone Kotka   

Aika:  torstai 24.8.2018 klo 12.00 -13.15   

Läsnä:  Touko Linjama, Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

  Jaakko Raunio, Janne Jokelainen, Ari Alatossava, Iin kunta 

  Iikka Ranta, Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy 

  Jaakko Isoherranen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

   

   

1  Avaus ja järjestäytyminen 

Touko Linjama avasi kokouksen. Touko toimii puheenjohtajana ja Aija Degerman laatii 

muistion.  

2  Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin. Asemakaava-alueen esittely kohdasta 5 siirrettiin neuvottelun 

alkuun.  

3  Alustavat kaavaluonnokset; asemakaava 

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava esitteli kaavoituksen taustaa todeten, että Karhun 

saaressa on eri intressitahoja ja alueella on huomattavia luontoarvoja, jotka on 

huomioitava.   

Iikka Ranta esitteli asemakaavaa ja sen eri rakennemalleja. Uusimmassa mallissa alueen 

keskellä olevat kluuvit kierretään ja ne jäävät virkistysalueeksi. Mallissa on vajaa 60 tonttia, 

tavoitteena oli noin 50. Hulevesiasioista oli puhetta, niitä ei vielä Jaakko Raunion mukaan 

ole mietitty. ELYn edustajat huomauttivat, että vaikutukset tulee arvioida ja kluuvilampiin ei 

saa kohdistua vaikutuksia.  

4  Luontoselvityksen täydentäminen 

Aija Degerman esitteli luontoselvityksen ja Natura-arvioinnin. Luontoselvitykseen ei esitetty 

täydennyksiä. Metso-kohteita on Sarrion alueella nyt useampia, Tuukka toimittaa tiedot. 

Tuukka totesi, että tielinjauksesta on keväällä ollut tietoimitus, jolloin on otettu vaikutukset 

huomioon. Linjaus kulkee lammen eteläpuolelta.   
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5  Natura-arvioinnin täydentäminen 

Natura-arviointia tulee täydentää asemakaavan vaikutusten arvioinnilla. Asemakaava-

alueen asuntoalueiden hulevesivaikutukset kluuvilampiin tulee arvioida. Kaavassa pitää 

miettiä kulun ohjausta esimerkiksi pitkospuin niin, että luontotyypit säilyvät. 

6  Alustavat kaavaluonnokset; yleiskaava 

Jaakko Isoherranen esitteli voimassa olevaan yleiskaavaan tehdyt muutokset. Uusia 

lomarakennuspaikkoja on osoitettu kaksi; Karhunlettoon ja Sarrioon. Rakennuspaikkoja 

yleiskaavassa on nyt 13, kun aiemmassa kaavassa niitä oli 11. Toiveita vakituiseen 

asumiseen tuli 13, joista on osoitettu 9. Tulvariskialueelle pysyvän asumisen paikkoja ei 

ole osoitettu. Myös liikenneyhteydet ovat vaikuttaneet vakituisen asumisen perusteisiin. Tie 

saaren eteläosassa on laadittu tielinjauksen tietoimituksen mukaan, tien loppupään linjaus 

on muuttumassa siitä miten se on kaavakarttaan nyt merkitty. Sarrion kluuvin länsipuolelle 

merkitty tontti siirtyy pohjoisemmaksi. Kaavaan on merkitty kaksi uutta venevalkamaa ja 

uimarantapaikkaa. Tuulivoima-alue on poistettu kaavasta kokonaan.  

7  Keskustelu 

Tuukka Pahtamaa huomautti kaavan VR-1 merkinnästä. Koska alueella on luontodirektiivin 

lajin viitasammakon lisääntymisalueita, merkintä tulisi päivittää VR/s. Luontoarvojen vuoksi 

aluetta ei voi osoittaa läjitysalueena. Kaavassa kluuvilammet on merkitty merkinnällä luo-

v. Myös saaren Natura-luontotyypit pitäisi tuoda kaavassa esille. Esimerkiksi merkitä 

yhtenä yhtenäisellä alueella esimerkiksi katkoviivalla. Kaavakartalla tulisi näkyä Natura-

alueen raja. Luonnonsuojelulain 49 § mukaiset viitasammakon lisääntymisalueet tulisi olla 

merkittynä kartalle esimerkiksi rasterilla tai rajauksella. Touko Linjama täydensi että saaren 

monenlaiset luontoarvot olisi saatava kartalle näkyviin, mutta kaikkea ei välttämättä 

erikseen eri merkinnöillä. Merkintöjä kommentoidaan luonnosvaiheessa. Lietetattarelle 

olisi syytä esittää joku yleismääräys.  

Touko Linjama kommentoi, että kaavassa on syytä esittää ja perustella uusien 

rakennuspaikkojen perusteet. Alueen kytkeminen yhdyskuntarakenteeseen on syytä 

perustella.  

Tuukka Pahtamaa totesi, että Natura-arviointiin tulee täydentää sen koskevan sekä yleis- 

että asemakaavaa. Lausunto Natura-arvioinnista annetaan puolen vuoden sisällä siitä, kun 

asia on tullut vireille. Natura-arviointi voi olla samaan aikaan nähtävillä kuin kaavaluonnos, 

eli yleistiedoksiantona. Natura-arviointi liittyy osaltaan kaavan vaikutusten arviointiin.  

8 Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

9  Neuvottelun päättäminen 

 

Touko Linjama päätti kokouksen noin klo 13.15. 
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1 JOHDANTO 

Iin kunnassa on käynnistynyt Iin merenrannikon ja saarten osayleiskaavan muutostyö Kar-
hun saaren osalta ja asemakaavan laatiminen saaren keskiosaan. Vireillä olevassa yleis-
kaavan tarkistuksessa selvitetään mahdollisuudet muuttaa nykyisiä lomarakennuspaik-
koja pysyvän asumisen paikoiksi ja selvitetään nykyisten virkistykseen osoitettujen paik-
kojen tarve. Saaren keskiosaan Iin seurakunnan omistamalle alueelle laaditaan asema-
kaava, jossa on tarkoitus muodostaa noin 55 asuinpientalon alue.  

Karhun saari kuuluu Natura-alueeseen Iijoen suisto (FI1100601). Saareen on tehty luon-
toselvitys vuonna 2007 (Natans Oy) ja Natura-arviointi golf-matkailuhankkeen yhteydessä 
vuonna 2008 (Natans Oy). Yleis- ja asemakaavoitukseen liittyen on päivitetty aiempi 
vuonna 2007 tehty luontoselvitys maastokäynnein kesällä 2018 (Sweco Ympäristö Oy).  

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan Natura-arviointi on tehtävä, mikäli hanke tai suunni-
telma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon 
ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.  
 
Natura-arvioinnin lähtötietoina on käytetty yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä tehtyjä sel-
vityksiä. Natura-arvioinnissa on arvioitu kaavojen vaikutukset Natura-alueen suojelun pe-
rusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin sekä alueen eheyteen. Natura-arvioinnissa 
käytössä oli yleiskaavakartta, joka on päivätty 1.2.2019 ja sekä asemakaavan kaavaluon-
noskartta, joka on päivätty 23.1.2019.  

Natura-arvioinnin on tehnyt FM biologi Aija Degerman Sweco Ympäristö Oy:n Oulun toi-
mistolta. 
 

2 NATURA-ARVIOINTI 

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asi-
anmukaisella tavalla arvioitava ne vaikutukset, jotka voivat heikentää niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on ilmoitettu, ehdotettu tai sisällytetty Natura 2000-verkos-
toon. Luonnonsuojelulain mukainen vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hank-
keen vaikutukset kohdistuvat Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, 
ovat luonteeltaan heikentäviä, laadultaan merkittäviä ja ennalta arvioiden todennäköisiä. 
Arviointivelvollisuus koskee myös sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, 
jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Natura-arvi-
oinnin suorittamisen kynnys voi ylittyä myös eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteisvaiku-
tusten vuoksi.  

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan suunnitelmaa ei voida hyväksyä, jos arviointi- ja lau-
suntomenettely osoittaa suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, 
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joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Luontodirektiivin 6 ar-
tiklan mukaan viranomaisten täytyy varmistua siitä, ettei hanke vaikuta alueen koskemat-
tomuuteen. Lupaviranomaisen on ennen lupapäätöstä varmistettava, että arvioinnit ovat 
asianmukaisia ja niissä esitetyt johtopäätökset ovat perusteltuja.  

Vaikutusten arvioinnissa noudatetaan varovaisuusperiaatetta. Hanke tai suunnitelma voi-
daan hyväksyä vain ”jos ei ole olemassa mitään tieteelliseltä kannalta relevanttia epäilyä 
alueen koskemattomuuteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten aiheutumatta jäämi-
sestä” (EYT C-127/2). Hankkeen vaikutuksia on arvioitava erityisesti sen alueen ominai-
suuksien ja erityisten ympäristöolosuhteiden valossa, jota suunnitelma tai hanke koskee.  

Natura-arvioinnissa keskitytään alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin ja la-
jeihin. Arviointivelvoite koskee erityisten suojelutoimien alueella (SAC) vain luontodirek-
tiivin liitteen I luontotyyppejä tai luontodirektiivin liitteen II lajeja. Lintudirektiivin mukai-
silla erityisillä suojelualueilla (SPA) arviointivelvoite koskee vain lintudirektiivin liitteen I 
lintulajeja ja lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja. Arvioinnissa tarkas-
tellaan näiden lajien ja luontotyyppien elinympäristöjä ja niiden ominaispiirteitä. Natura-
alueiden suojeluperusteet on esitetty Natura-tietolomakkeissa.  

Heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan suojelutasoon 
kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura 2000 -verkoston eheyteen ja kos-
kemattomuuteen. Tällä tarkoitetaan ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elin-
kelpoisena ja Natura-alueen suojeluperusteena olevien luontotyyppien ja lajien kantojen 
säilymistä elinvoimaisina. Eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun laji pystyy pitkällä aikavä-
lillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa elinympäristöissään (LSL 5 §). Luontotyypin 
suojelutaso on suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys ja kokonaisala riittävät turvaa-
maan luontotyypin säilymisen ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden pitkällä ai-
kavälillä sekä luontotyypille luonteenomaisten piirteiden säilymisen. Natura-alueen on 
säilyttävä eheänä ekologisena kokonaisuutena, jotta sen luonnonarvot säilyvät pitkällä ai-
kavälillä. Hanke ei saa uhata alueen koskemattomuutta, eli koko Natura-alueen ekologi-
sen rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä elinkelpoisena. 

Vaikutusten merkittävyyden luokittelu ja luokittelun kriteerit (Byron 2000 Södermanin 
2003 mukaan) alueen eheyden kannalta on esitetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Vaikutusten merkittävyyden luokittelu ja luokittelun kriteerit alueen eheyden 
kannalta (Byron 2000, Södermanin 2003 mukaan). 

Vaikutuksen mer-
kittävyys 

Kriteerit 

Merkittävä kielteinen 
vaikutus 

Hanke tai suunnitelma (joko yksistään tai muiden kanssa) 
vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen 
ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää luon-
totyyppejä/elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten 
alue on luokiteltu. 

Kohtalaisen kielteinen 
vaikutus 

Hanke tai suunnitelma (joko yksistään tai muiden kanssa) ei 
vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta vaikutus on to-
dennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin luontotyyppei-
hin/elinympäristöihin/lajeihin. Jos ei voida selvästi osoittaa, 
että hankkeella tai suunnitelmalla ei ole haitallista vaiku-
tusta alueen eheyteen, vaikutukset on luokiteltava merkit-
tävästi kielteisiksi.  

Vähäinen kielteinen 
vaikutus 

Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäi-
set kielteiset vaikutukset alueeseen ovat ilmeisiä.  

Myönteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, 
esimerkiksi lieventävillä toimenpiteillä luodaan käytäviä 
eristyneiden alueiden välille, liikenne- tai virkistyskäyttöpai-
netta ohjataan pois alueelta tai aluetta ennallistetaan.  

Ei vaikutuksia Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai myöntei-
seen suuntaan.  

 
 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Natura-arviointi on tehty olemassa olevan tiedon ja maastokäyntien perusteella. Arvioin-
nissa oli käytössä kaavakartta Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun 
alueella (päivätty 1.2.2019) ja asemakaavakarttaluonnos (päivätty 23.1.2019), Natura-alu-
een Iijoen suisto (FI1100601) Natura-tietolomakkeet (virallinen ja päivitetty; Ympäristö-
ministeriön ehdotus Natura 2000-verkoston tietojen täydentämisestä www.ym.fi) sekä 
tehdyt luontoselvitykset (Natans Oy 2007 ja Sweco Ympäristö Oy 2018) ja aiempi golf-
hankkeeseen tehty Natura-arviointi (Natans Oy 2018). Arvioinnissa käytetyt aineistot on 
esitetty selvityksen lopussa. Luontoselvitys (Sweco Ympäristö Oy 2018), yleiskaavakartta 
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1.2.2019) ja asemakaavan karttaluonnos (Sweco Ympä-
ristö Oy 23.1.2019) ovat selvityksen liitteenä (liitteet 1-3).  

Natura-arvioinnissa keskitytään alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin ja la-
jeihin. Arviointivelvoite koskee erityisten suojelutoimien alueella (SAC) vain luontodirek-
tiivin liitteen I luontotyyppejä tai luontodirektiivin liitteen II lajeja. 
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4 IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 
KARHUN ALUEELLA 

Natura-arvioinnin vaikutusten arvioinnissa käytössä oli kaavakartta Iin rannikon ja saarten 
osayleiskaavan tarkistamisesta Karhun alueella (päiväys 1.2.2019).  

Asemakaavoitettava alue on kaavassa osoitettu merkinnällä A asuntoalue. Asemakaavoi-
tettavan alueen keskiosa on osoitettu merkinnällä VL, lähivirkistysalue ja kluuvilammet 
luo-alueina. Saaren länsiosa on osoitettu merkinnällä VR/s, eli retkeily- ja ulkoilualue, jolla 
ympäristö säilytetään. VR/s alueelle on osoitettu kolme uutta rakennuspaikkaa; Vesilet-
toon, Karhun saaren tien eteläpuolelle ja Sarrioon. Sarrion lampien itäpuolelle on osoi-
tettu kolme uutta rakennuspaikkaa MU-alueelle. Sarrionhaaran rantaan Tiimannin saaren 
molemmin puolin on osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa ja Tupon pohjoisrannalle yksi. 
Lisäksi saaren luoteisosaan Karhunlettoon on osoitettu yksi rakennuspaikka. Karhuun joh-
tavan sillan pohjoispuolelle on osoitettu yksi uusi rakennuspaikka. Venevalkamia LV, eli 
vesiliikenteen alueita on osoitettu saaren pohjoisrannalle ja Sarrioon saaren etelärannalle 
(liite 2, yleiskaavakartta). Uusia rakennuspaikkoja kaava mahdollistaa 11 kpl. Loma-asun-
tojen rakennuspaikkoja on muutettu pysyvän asumisen paikoiksi 19 kpl.  

 

5 II KARHUSAARI, ASEMAKAAVA 

Asemakaavoitettava alue on yleiskaavassa osoitettu merkinnällä A asuntoalue. Karhun 
Saaren keskiosassa sijaitsevan asemakaavoitettavan alueen (A) koko on noin 32 ha. Alue 
on tällä hetkellä rakentamaton. Kaavoitettavan alueen läheisyydessä saaren rannoilla si-
jaitsee loma-asutusta ja idässä seurakunnan leirikeskus. Saarelle on rakennettu silta, joka 
avattiin syksyllä 2017. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa pientalo- ja omakotira-
kentaminen alueelle. 

Asemakaavan luonnoksessa asuinrakentaminen on osoitettu pääosin hakkuualueille si-
ten, että alueella sijaitsevat kluuvit ja Karhutien varren tiheä metsikkö jäävät virkistyskäyt-
töön. Kluuvit on osoitettu asemakaavassa merkinnällä luo-v. Asemakaava-alueelle muo-
dostuu kolme korttelikokonaisuutta, joissa on kaikkiaan 55 rakennuspaikkaa. Pohjoisin 
aluekokonaisuus sijaitsee asemakaava-alueen alavimmalla alueella, missä mahdollinen 
tulvariski tulee huomioida riittävillä maamassatäytöillä ennen rakentamista (liite 3, kaa-
vavaluonnos). 

 

6 NATURA-ALUE  

Iijokisuisto on laaja ja monimuotoinen suurjoen suisto, jolta löytyy runsas maankohoamis-
rannikon luontotyyppien kirjo. Iijoen alaosan valjastus on heikentänyt hiekan ja lietteiden 
kulkeutumista suistoon. Iijoki on luontaisesti melko ruskeavetinen, mutta valuma-alueen 



   

 

 
 

 

6 (16) 
 
NATURA-ARVIOINTI 

 

 

 

 

metsänojitukset ja laajat turvetuotantoalueet ovat lisänneet humuksen määrää entises-
tään. Myös Iijokivarren maatalouden ja yläpuolisten asutuskeskusten jätevesien ravinteita 
päätyy suistoon. (Natura-tietolomakkeet) 

Alueen saaret ovat maakunnallisesti erittäin merkittäviä maankohoamisrannikon primää-
risukkessiometsien ja luhtien esiintymisen ja sukkessiosarjojen kannalta. Erityisesti Kar-
hun saaren länsiosan luhtainen alue on harvinaisen laaja ja arvokas kokonaisuus uhanalai-
sine luontotyyppeineen. Pienissä kluuveissa ja juoluoissa on monimuotoista vesikasvilli-
suutta. Iijokisuisto on Suomen merkittävin ja laajin lietetattaren esiintymäalue. (Natura-
tietolomakkeet) 

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään 
turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys alueen käyttöä ohjaamalla ja 
hoitotoimenpitein. (Natura-tietolomakkeet) 

Natura-alueen suojelun toteutuskeinoina ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki ja 
ympäristönsuojelulaki. 

 

6.1 Natura-luontotyypit 

Iijoen suiston Natura-alueen (FI1100601) suojelun perusteena olevat luontotyypit kuule-
misvaiheen päivitetyn Natura-tietolomakkeen mukaan on esitetty taulukossa 1. Aiem-
massa Natura-lomakkeessa suojelun perusteena olevia luontotyyppejä on esitetty 12, päi-
vitetyssä 15. 

 

Taulukko 1. Natura-alueen suojelun perusteena olevat luontotyypit. 

KOODI LUONTOTYYPPI PINTA-ALA NATURA-

ALUEELLA (HA) 

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 220 

1130 Jokisuistot 660 

1150* Rannikon laguunit 7,2 

1220 Kivikkorannat 1 

1630* Merenrantaniityt 10 

1640 Itämeren hiekkarannat 3 

6270* Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1,5 

6450 Tulvaniityt 20 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 30 
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9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovai-

heen luonnontilaiset metsät 

200 

9050 Lehdot 58 

9070 Hakamaat ja kaskilaitumet 3 

9080* Metsäluhdat 15 

91D0* Puustoiset suot 1,24 

91E0* Tulvametsät 5 

*priorisoitu luontotyyppi 

 

Edellä mainituista luontotyypeistä Karhun saaressa esiintyy luontotyyppejä: vedenalaiset 
hiekkasärkät, jokisuistot, rannikon laguunit, kivikkorannat, merenrantaniityt, hiekkaran-
nat, vaihettumissuot ja rantasuot, maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen 
luonnontilaiset metsät ja metsäluhdat.  

Luontotyyppiä vedenalaiset hiekkasärkät (1110) esiintyy Karhun saaren länsi- ja eteläpuo-
lella. Vedenalaisia luontotyyppejä ei ole tarkemmin luontoselvityksissä kartoitettu.  

Koko saari kuuluu osana luontotyyppiin jokisuistot (1130).  

Rannikon laguuneihin (1150*) kuuluvat fladat ja kluuvit. Ne ovat pieniä, matalia ja selvästi 
rajautuneita vesialtaita, joilla on vielä yhteys mereen tai jotka ovat juuri kuroutuneet irti 
merestä. Luontotyyppiä rannikon laguunit esiintyy saaren länsipäässä, Tupon alueella ja 
saaren keskiosissa.  

Kivikkorantaa (1220) on saaren länsipäässä, samoin kuin merenrantaniittyä (1630*).  

Saaren länsirannalla on hiekkarannaksi rajattua aluetta; Itämeren hiekkarannat (1640).  

Luontotyyppiin vaihettumissuot ja rantasuot (7140) kuuluvat avo- ja pensaikkoluhdat, 
joita. Näitä esiintyy laajalti Karhun saaren länsipäässä sekä Tupon alueella lampien ran-
noilla.  

Luontotyyppiin maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset met-
sät (9030*) kuuluvat maankohoamisrannikon lehti-, havu- tai sekapuustoiset pensaikot ja 
metsät. Maankohoamisrannikolla luonteenomaisia ovat primäärisukkession eri vaiheet 
rantaniityistä kliimaksivaiheen metsiin tai erilaisiin kosteikoihin. Karhun saaressa luonto-
tyyppiä esiintyy saaren länsi- ja keskiosissa sekä Tupon alueella. Natura-luontotyypeistä 
tämä on Karhun saaressa yleisin luontotyyppi. Saaren keskiosassa on lehtomaisia koivi-
koita, jotka voidaan lukea em. maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden met-
siin. Vanhempaa kuusimetsää on jäljellä vähän Karhun tien varressa. Sukkession alkuvai-
heen metsiä, kuten pajupensaikoita ja lepikoita, on saaren länsiosan luhdalla. 
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Metsäluhdat (9080*) ovat pysyvän pintaveden vaikutuksen alaisia ja jäävät yleensä vuo-
sittain tulvan alle. Tunnusomaista on erilaisten pintojen mosaiikki-yhdistelmätyypin 
luonne. Karhun saaressa luhtia on saaren länsiosassa.  

Natura-arvioinnissa on käytetty päivitettyä Natura-tietolomaketta, jossa Natura-alueen 
suojelun perusteena olevia luontotyyppejä on mainittu 15. Aiemmassa niitä on mainittu 
12.  

 

6.2 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Luontodirektiivin liitteen II lajeista Natura-alueen suojelun perusteena ovat saukko (Lutra 
lutra) ja lietetatar (Persicaria foliosa).  

Saukon esiintymisestä Karhun alueella ei ole tietoa. Saukko on riippuvainen vesistöistä. 
Koiraan elinalueet käsittävät 10–30 km vesireittejä. Naaras ja perheryhmä liikkuvat enin-
tään halkaisijaltaan 10 km laajalla alueella. 

Karhussa esiintyy lietetatarta matalilla kasvillisuudesta vapailla hiesu- ja liejupohjilla pai-
koissa, joissa on heikko mutta jatkuva virtaus. Lietetatar hyötyy tulvasta, joka luo sille uu-
sia kasvupaikkoja. Kaksi suurinta esiintymää on Karhun Iijoen puoleisella rannalla kape-
assa salmessa. Lietetatarta esiintyy myös Sarrionhaarassa. Lietetattaren kasvupaikat ovat 
luonnontilaisia.  

Lietetattaren esiintymistä ei maastokäynnillä kesällä 2018 erikseen kartoitettu muualta 
kuin yleiskaavassa merkinnällä LV, vesiliikenteen alue merkityiltä alueilta. Näillä alueilla 
sitä ei havaittu.  

 

6.3 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

Natura-tietolomakkeessa muina tärkeinä lintulajeina on mainittu jouhisorsa, karikukko, 
tukkasotka, lapinsirri, koskikara, sinisuohaukka, suokukko, selkälokki ja pikkutiira. Kasvila-
jeista on mainittu vesihilpi, paunikko, pulskaneilikka, perämerensilmäruoho, kotkansiipi, 
otalehtivita, isolimaska, mäkitervakko, sahalehti, pohjantähtimö, lettotähtimö ja kullero. 

 

7 NATURA-ARVIOINTI 

7.1 Vaikutukset Natura-luontotyyppeihin 

7.1.1 Vedenalaiset hiekkasärkät (1110) 

Luontotyyppiä esiintyy Karhun saaren länsi- ja eteläpuolella. Yleiskaavasta ei aiheudu 
suoria eikä epäsuoria vaikutuksia luontotyyppiin.  
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7.1.2 Jokisuistot (1130) 

Karhun saari kokonaisuudessaan kuuluu luontotyyppiin jokisuistot. Jokisuistot ovat meri-
veden vaikutuksille alttiina olevia joen alajuoksun osia, joilla makean veden vaikutus on 
huomattava. Kaavan mahdollistama rakentaminen on osoitettu maa-alueille, eikä yleis-
kaavasta ei aiheudu vaikutuksia luontotyyppiin.  

7.1.3 Rannikon laguunit (1150*) 

Laguunit erottuvat merestä kokonaan tai osittain hiekkasärkillä ja somerikoilla. Fladat ja 
kluuvit ovat pieniä, matalia ja selvästi rajautuneita vesialtaita, joilla on vielä yhteys me-
reen tai jotka ovat juuri kuroutuneet irti merestä. Fladoilla ja kluuveilla on useita morfo-
logialtaan ja kasvillisuudeltaan erilaisia kehitysvaiheita, jotka edustavat ekologisesti tär-
keitä maankohoamisen sukkessiovaiheita merenpohjan muuttumisesta maaksi. 

Karhun saaressa on flada saaren länsipäässä ja useita kluuveja eri puolilla saarta. Sarrion 
alueen kluuvit on huomioitu yleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen ja tielinjauksen 
suunnittelussa. Kluuvit on esitetty yleiskaavassa merkinnällä luo-v. Kaavasta ei aiheudu 
suoria eikä myöskään epäsuoria, mahdollisesta saaren alueella lisääntyvästä liikkumisesta 
aiheutuvia, vaikutuksia luontotyyppiin.  

Tupon lammen pohjoispuolella on yleiskaavassa osoitettu rakennuspaikka kluuvin poh-
joisrannalle. Paikalla on nyt läjitysmaata. Luontotyyppiin ei aiheudu vaikutuksia rakenta-
misesta.  

Asemakaava-alueella sijaitsevat kluuvit on huomioitu suunnittelussa. Yleis- ja asemakaa-
vakartoilla ne on esitetty merkinnällä luo-v, eli vesilain mukainen luontotyyppi. Kluuveihin 
ei aiheudu suoria vaikutuksia rakentamisesta asemakaava-alueella. Epäsuoria vaikutuksia 
kluuveihin voisi aiheutua rakennettujen alueiden hulevesistä. Kaava-alue on nykyisellään 
harvennettua metsää ja taimikkoa.  

Em. kluuvit edustavat myöhäisiä sukkessiovaiheita eivätkä ne ole enää suorassa yhtey-
dessä vesistöön. Kahden pohjoisimman kluuvin pohjoispuolella on Karhun saaren läpi kul-
keva tie, joka patoaa alavimmat alueet, joten tulvavesi ei korkeillakaan vedenkorkeuksilla 
ulotu kluuveihin. Eteläisimmän kluuvin ja Sarrionhaaran välillä on pitkänomainen maaston 
painanne. Veden ollessa korkealla Sarrionhaarassa voi olla mahdollista, että vettä suotau-
tuu kluuviin maakerrosten läpi, vaikka suoraa vesiyhteyttä ei olekaan. Ote tulvakartalta 
on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 2. Pintavalunnan tarkastelu nykytilassa. Sininen väri kuvaa meritulvaa kerran 50 vuo-
dessa.  

 

Rakentaminen vaikuttaa veden kiertokulkuun. Rakentamattomiin alueisiin verrattuna 
suurin muutos on läpäisemättömien pintojen lisääntyminen. Luonnonoloissa kaikissa 
maalajeissa vallitsee yhteys pinta- ja pohjavesien välillä. Läpäisemättömillä pinnoilla yh-
teyttä ei ole. Läpäisemättömät pinnat synnyttävät pintavaluntaa, eli valumavesien määrä 
ja nopeus kasvaa. Läpäisemättömien pintojen lisääntyminen myös vähentää imeytymistä 
maaperään rakennetuilla alueilla (Kuntaliitto 2012). Maaperä kaava-alueella on vettä hy-
vin läpäisevää hiekkaa ja karkeaa hietaa. Maaperästä johtuen suurin osa sadannasta imey-
tyy maaperään ja vain pieni osa valuu pintavaluntana kohti vesistöjä. 

Taulukossa 2 on esitetty asemakaava-alueella rakentamiseen osoitettujen alueiden pinta-
ala alueittain. Läpäisemätöntä pintaa tonteilla on arviolta 30 % (rakennukset, pinnoitetut 
alueet) ja läpäisevää (nurmikot, kasvillisuusalueet) 70 %. 
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Taulukko 2. Läpäisemättömän ja läpäisevän pinnan osuus tonteilla osa-alueittain.  

Alue tontit m2 tiet m2 läpäisemätön 
pinta m2 (30 %)  

läpäisevä pinta 
m2 (70 %)  

LUODE 21500 1448 6450 15050 

ETELÄ 47831 2916 14349 33481 

KOILLINEN 31421 1716 9426 21995 

yht. 100752 6080 30226 70526 

 

On mahdollista, että asemakaava-alueella sijaitseviin kluuveihin johtuva valumavesien 
määrä lisääntyy läpäisemättömien pintojen osuuden kasvaessa. Kluuvit ovat luontodirek-
tiivin liitteen IV lajin viitasammakon lisääntymisalueita. Mahdollinen veden määrän lisään-
tyminen kluuveissa voisi jopa hyödyttää kosteiden elinympäristöjen lajia. Hulevesien laa-
dulla on kuitenkin suuri merkitys erityisesti viitasammakon lisääntymisvaiheessa. Viita-
sammakko kutee kluuveihin ja sen poikasvaiheet elävät vedessä. Yleisesti ottaen huleve-
siin päätyy haitta-aineita mm. kuiva- ja märkälaskeumana, liikenteen pakokaasuista ja ra-
kennusmateriaalien korroosiosta. Asuinalueiden hulevesissä on yleensä runsaasti baktee-
reita ja ravinteita. Maa-aineksen huuhtoutuminen, joka on erityisen suurta rakentamis-
vaiheessa, heikentää veden laatua ja lisää liettymistä (Kuntaliitto 2012). On tärkeää, että 
veden laatu kluuveissa ei heikkene asuinalueiden rakentamisen myötä.  

Hulevesien hallinnassa ensisijaisia toimia ovat hulevesien muodostumisen ehkäiseminen 
sekä vähentäminen esimerkiksi imeyttämällä ja toissijaisia hulevesien viivyttäminen ja 
hallittu johtaminen (Kuntaliitto 2012). Asemakaavassa hulevesien hallinta on huomioitu 
omalla merkinnällään (ka: Alueelle voidaan myös johtaa hallitusti ympäröivien rakennus-
paikkojen hulevesiä). Asemakaavan mahdollistamasta rakentamisesta ei arvioida aiheu-
tuvan vaikutuksia luontotyyppiin.  

7.1.4 Kivikkorannat (1120) 

Kivikkorantaa on saaren länsipäässä, joka on osoitettu yleiskaavassa VR/s-alueena. Kaa-
vasta ei aiheudu suoria vaikutuksia luontotyyppiin. Kaava mahdollistaa rakentamisen li-
sääntymisen ja sitä kautta liikkuminen voi lisääntyä saaressa. Kivikkorantojen kulutuskes-
tävyys on hyvä, eikä kaavasta arvioida aiheutuvan epäsuoria vaikutuksia luontotyyppiin. 

7.1.5 Merenrantaniityt (1630*) 

Matalakasvuista merenrantaniittyä on saaren länsipäässä, joka on osoitettu yleiskaavassa 
VR/s-alueena. Kaavasta ei aiheudu suoria vaikutuksia luontotyyppiin. Kaava mahdollistaa 
rakentamisen lisääntymisen ja sitä kautta liikkumisen lisääntymisen saaressa. Liikkuminen 
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merenrantaniityillä on todennäköisesti satunnaista. Merenrantaniityt kestävät jonkin ver-
ran kulutusta, joten liikkumisesta ei arvion mukaan aiheudu heikentäviä vaikutuksia luon-
totyyppiin. Merenrantaniityt ovat luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä.  

7.1.6 Itämeren hiekkarannat (1640) 

Hiekkarantaa on saaren länsipäässä, joka on osoitettu yleiskaavassa VR/s-alueena.  Kaa-
vasta ei aiheudu suoria vaikutuksia luontotyyppiin. Kaava mahdollistaa rakentamisen li-
sääntymisen ja sitä kautta liikkumisen lisääntymisen saaressa. Liikkuminen hiekkarannan 
alueella on todennäköisesti satunnaista. Helppokulkuisin reitti alueelle kulkee Karhunle-
ton kesämökkien pihojen poikki, joten alueelle liikkuminen ei ole houkuttelevaa. Alueelle 
pääsee myös märän luhdan kautta, mutta reitti on vaikeakulkuinen. Hiekkarannan meren 
puoleinen ranta on kivikkoinen ja rannassa on kapea niittyvyö. Alue ei ole uimarantana 
houkutteleva. Liikkuminen hiekkarannalle on todennäköisesti satunnaista retkeilyä, josta 
ei aiheudu heikentäviä vaikutuksia luontotyyppiin. Hiekkarannat ovat luonnonsuojelulain 
mukaisia luontotyyppejä. 

7.1.7 Vaihettumissuot ja rantasuot (7140) 

Luontotyyppiin kuuluvat avo- ja pensaikkoluhdat, joita esiintyy laajalti Karhun saaren län-
sipäässä sekä Tupon alueella lampien rannoilla. Saaren länsipää on osoitettu yleiskaavassa 
VR/s-alueena.  Tupon alue on kaavassa esitetty merkinnällä MU, eli maa- ja metsätalous-
valtainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.  

Yleiskaavasta ei aiheudu suoria vaikutuksia luontotyyppiin. Kaava mahdollistaa rakenta-
misen lisääntymisen ja sitä kautta liikkumisen lisääntymisen saaressa. Liikkuminen vaikea-
kulkuisella märällä alueella on todennäköisesti satunnaista eikä siitä aiheudu heikentäviä 
vaikutuksia luontotyyppiin. 

7.1.8 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät  

(9030*)  

Tähän luontotyyppiin kuuluvat maankohoamisrannikon lehti-, havu- tai sekapuustoiset 
pensaikot ja metsät. Maankohoamisrannikolla luonteenomaisia ovat primäärisukkession 
eri vaiheet rantaniityistä kliimaksivaiheen metsiin tai erilaisiin kosteikoihin. Karhun saa-
ressa luontotyyppiä esiintyy koko saaressa.  

Sarrion lampien itäpuolelle on yleiskaavakarttaan merkitty kolme uutta rakennuspaikkaa. 
Näiden pohjoispuolella on olemassa oleva kesämökki. Sen eteläpuolella olevan rakennus-
paikan kohdalla on sekametsää. Näiden paikkojen rakentumisella ei ole heikentävää vai-
kutusta luontotyyppiin. Kaksi eteläisempää paikkaa sekä Sarrioon johtava tie sijoittuvat 
lehtomaiseen koivikkoon, joka edustaa primäärisukkessiovaiheiden luontotyyppiä. Koi-
vikko on luontoselvityksessä rajattu valkoselkätikan mahdollisena elinalueena. Kahden ra-
kennuspaikan ja tien rakentumisella on heikentävää vaikutusta luontotyyppiin paikalli-
sesti.  
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Saaren keskiosaan on merkitty VR/s-alueelle yksi uusi yksittäinen rakennuspaikka. Se si-
joittuu talousmetsään, eikä siitä aiheudu vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena 
oleville luontotyypeille.  

Vesilettoon on yleiskaavassa merkitty yksi uusi rakennuspaikka. Paikalla on lehtomaista 
koivikkoa, jota on harvennettu. Merivesi nousee alueella korkealle, maastokäynnin ha-
vaintojen mukaan rakennuspaikalle saakka. Vaikutukset luontotyyppiin jäävät vähäisiksi, 
koska koivikko ei ole harvennusten vuoksi luonnontilaista.  

Karhun sillan länsipuolelle on yleiskaavassa merkitty yksi uusi rakennuspaikka. Rannassa 
on jo olemassa olevia rakennuksia, mutta rakennuspaikalla on pienialainen tuore kuusi-
lehto. Rakentamisesta aiheutuu tällä kohtaa paikallisia vaikutuksia luontotyyppiin.  

Kaavan mahdollistama rakentaminen voi aiheuttaa välillisiä vaikutuksia luontotyyppiin 
liikkumisen lisääntyessä saaressa. Lisääntyvä liikkuminen kohdistuu kuitenkin todennäköi-
sesti jo olemassa oleville teille ja poluille. Koivumetsät ovat paikoin hakamaisia ja melko 
helppokulkuisia, mutta kosteammilla ja vaikeakulkuisimmilla alueilla liikkuminen on vai-
keampaa. Liikkuminen on todennäköisesti satunnaista. Luontotyyppi kestää jonkin verran 
kulutusta, joten epäsuorat vaikutukset ovat epätodennäköisiä.  

Kaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutukset luontotyyppiin ovat paikallisia ja mer-
kittävyydeltään vähäisiä kielteisiä.  

7.1.9 Metsäluhdat (9080)* 

Metsäluhdat ovat pysyvän pintaveden vaikutuksen alaisia ja jäävät yleensä vuosittain tul-
van alle. Tunnusomaista on erilaisten pintojen mosaiikki-yhdistelmätyypin luonne. Karhun 
saaressa luhtia on saaren länsiosassa, joka on osoitettu yleiskaavassa VR/s-alueena. Kaa-
vasta ei aiheudu suoria vaikutuksia luontotyyppiin. Kaava mahdollistaa rakentamisen li-
sääntymisen ja sitä kautta liikkumisen lisääntymisen saaressa. Liikkuminen vaikeakulkui-
sella märällä alueella on todennäköisesti satunnaista eikä siitä aiheudu heikentäviä vaiku-
tuksia luontotyyppiin. 

 

7.2 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Luontodirektiivin liitteen II lajeista Natura-alueen suojelun perusteena ovat saukko ja lie-
tetatar.  

Kaavalla ei ole vaikutusta vesialueisiin ja Karhun saaren rannoilla on jo nykyisin kesä-
asutusta, joten suoria tai häiriön lisääntymisestä aiheutuvia epäsuoria vaikutuksia sauk-
koon ei arvioida aiheutuvan.  

Lietetattaren esiintymistä kartoitettiin maastokäynnillä vain yleiskaavassa vesiliikenteen 
alueeksi merkinnällä LV merkityiltä alueilta. Näillä alueilla lietetatarta ei havaittu eikä 
näillä kohdin ollut sen kasvupaikaksi sopivaa ympäristöä, joten kaavalla ei ole heikentäviä 
vaikutuksia lajiin.  
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7.3 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutukset ovat paikallisia ja ne kohdistuvat 
luontotyyppiin maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset met-
sät. Epäsuoria vaikutuksia voi aiheutua liikkumisen lisääntymisestä alueella, mutta hei-
kentävät vaikutukset luontotyyppeihin ovat epätodennäköisiä eikä alueen ekologinen ra-
kenne tai toiminta heikenny. Asemakaavasta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia luonto-
tyypeille. Näin ollen kaavoista ei aiheudu heikentäviä vaikutuksia Iijoen suiston Natura-
alueen eheyteen.  

 

7.4 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Tiedossa ei ole muita hankkeita, joilla olisi yhteisvaikutusta yleis- ja asemakaavan kanssa.  

 

7.5 Lieventävät toimenpiteet 

Natura-arviointivaiheessa annetut suositukset luontoarvojen ja Natura-luontotyyppien 
huomioimiseksi on otettu huomioon kaavoitusvaiheessa.  

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Natura-arvioinnissa arvioitiin Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun 
alueella vaikutuksia Natura-alueeseen Iijoen suisto (FI1100601).  

Karhun saaressa esiintyy Natura-alueen suojelun perusteena olevista luontotyypeistä ve-
denalaiset hiekkasärkät, jokisuistot, rannikon laguunit, kivikkorannat, merenrantaniityt, 
hiekkarannat, vaihettumissuot ja rantasuot, maankohoamisrannikon primäärisukkessio-
vaiheen luonnontilaiset metsät ja metsäluhdat ja suojelun perusteena ovat luontodirek-
tiivin liitteen II lajit saukko ja lietetatar.  

Yleiskaavan mahdollistamalla rakentamisella on suoria paikallisia vaikutuksia luontotyyp-
piin maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen luonnontilaiset metsät. Muihin 
luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset voivat olla epäsuoria ja aiheutua liikkumisen li-
sääntymisestä luontotyyppien alueella. Nämä vaikutukset arvioidaan kuitenkin epätoden-
näköisiksi eikä osayleiskaavalla arvioida olevan heikentäviä vaikutuksia luontotyyppeihin.  

Yleiskaavassa on osoitettu luontoselvityksessä arvokkaiksi rajatuille alueille, luontotyy-
pille maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen luonnontilaiset metsät, kuusi 
asuin- tai lomarakennuspaikkaa sekä esitetty tielinjaus Sarrioon arvokkaan alueen poikki. 
Näiden rakennuspaikkojen rakentumisella on paikallisia heikentäviä vaikutuksia luonto-
tyyppiin. Pinta-alaltaan rakennuspaikat ovat pieniä suhteessa luontotyypin pinta-alaan.  
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Vaikutukset jäävät paikallisiksi eikä kaavan toteutumisella arvioida olevan vaikutusta Na-
tura-alueen eheyteen. Merkittävyydeltään vaikutukset ovat vähäisiä kielteisiä.  

Yleiskaavasta ei aiheudu vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleville luonto-
direktiivin liitteen II lajeille.  

Asemakaava-alueen Natura-luontotyypit on huomioitu kaavoitusvaiheessa eikä kaavasta 
arvioida aihetuvan heikentäviä vaikutuksia luontotyyppeihin.  

Tiedossa ei ole muita hankkeita, joilla olisi yhteisvaikutusta yleis- ja asemakaavojen 
kanssa.  
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1 JOHDANTO 

Iin kunnassa on käynnistynyt Iin merenrannikon ja saarten osayleiskaavan muutostyö Kar-
hun saaren osalta ja asemakaavan laatiminen saaren keskiosaan. Karhun saari kuuluu Na-
tura-alueeseen Iijoen suisto (FI1100601). Saareen on tehty luontoselvitys vuonna 2007 
(Natans Oy) ja Natura-arviointi golf-matkailuhankkeen yhteydessä vuonna 2008 (Natans 
Oy).  

Vireillä olevassa yleiskaavan tarkistuksessa selvitetään mahdollisuudet muuttaa nykyisiä 
lomarakennuspaikkoja pysyvän asumisen paikoiksi ja selvitetään nykyisten virkistykseen 
osoitettujen paikkojen tarve. Saaren keskiosaan Iin seurakunnan omistamalle alueelle laa-
ditaan asemakaava, jossa on tarkoitus muodostaa noin 50–70 asuinpientalon alue. Yleis- 
ja asemakaavoitukseen liittyen on päivitetty aiempi vuonna 2007 tehty luontoselvitys 
maastokäynnein kesällä 2018.  

Luontoselvityksessä esitetään alueen yleiskuvaus ja erityiset luontoarvot ja annetaan suo-
situkset kaavoitukselle. Luontoselvitys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain vaatimalla 
tarkkuudella. Maastokäynneillä kartoitettiin Karhun saaren Natura-luontotyypit, luon-
nonsuojelulain suojellut luontotyypit, metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain 
luontotyypit, uhanalaiset luontotyypit ja muut luontoarvojensa puolesta huomioitavat 
kohteet kaavoitusta varten. Uhanalaisen, luontodirektiivin mukaisen sekä muun huomi-
onarvoisen lajiston esiintyminen alueella selvitettiin olemassa olevan tiedon ja maasto-
kartoitusten perusteella.  

Luontoselvityksen ja aiempien Karhun saaresta tehtyjen selvitysten perusteella on tehty 
erillinen Natura-arviointi (Sweco Ympäristö Oy 2018). 

Luontoselvityksen on tehnyt FM biologi Aija Degerman Sweco Ympäristö Oy:sta.  

Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Yleiskaava-alueen rajaus on esitetty punaisella ja asemakaava-alueen mustalla 
rajauksella.  

 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Luontoselvityksessä täydennettiin aiempaa vuonna 2007 golfkenttähankkeen yhteydessä 
Natans Oy:n tekemää luontoselvitystä. Selvitysten maastokäynnit kohdistettiin erityisesti 
niille alueille, joille yleis- ja asemakaavoissa on osoitettu muuttuvaa maankäyttöä. Maas-
tokäynnillä liikuttiin sellaisilla alueilla, joilla aikaisempaan selvitykseen perustuen sekä 
kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella saattaisi esiintyä huomioitavia luontokohteita. 
Maastokäynnillä huomioitiin myös uhanalaisen, luontodirektiivin mukaisen tai muun huo-
mionarvoisen kasvilajiston esiintymistä. Karhun saaressa mahdollisesti pesivälle valkosel-
kätikalle sopivat elinympäristöt kartoitettiin. Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin 
erillisellä maastokäynnillä.  

Lähtötietoina selvityksessä on käytetty aikaisempaa Karhun saaresta tehtyä luontoselvi-
tystä ja Natura-arviointia (Natans Oy 2007 ja 2008), peruskarttoja, ilmakuvia ja ympäris-
töhallinnon Karpalo- ja Eliölajit-tietokantojen (uhanalaiset lajit, Pohjois-Pohjanmaan Elin-
keino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus 2.3.2018) tietoja. Luontoselvityksen maastotyöt on 
tehty 13.6.2018 ja erillinen viitasammakkoselvitys lajin kutuaikaan 10.5.2018.  
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Aiemmassa luontoselvityksessä todetaan olleen karttaongelmia. Käytössä oli silloin vain 
pieniresoluutioinen ilmakuva ja maastokartat. Lisäksi veden korkeus esti liikkumisen saa-
ren länsipään luhdan alueella. Nyt tehdyssä selvityksessä käytössä olivat Maanmittauslai-
toksen avoimen aineiston maastokartta, ilmakuva ja lisäksi vääräväri-ilmakuva. Korkeus-
tiedoista laadittiin tulvamalli. Näillä paremmilla lähtötiedoilla aiemman luontoselvityksen 
aluerajauksia saatiin tarkennettua. Merivesi oli molempien maastokäyntien aikaan al-
haalla touko- ja kesäkuussa. Kesä 2018 oli poikkeuksellinen hellekesä ja kuivuuden vuoksi 
myös kosteat alueet olivat helppokulkuisia. Länsipään luhtien alueella pääsi kulkemaan 
lähes kaikkialla.  

Arvokkaat luontokohteet ja lajisto on esitetty liitteenä olevalla kartalla (liite 1).  

 

3 TULVATIEDOT 

Karhun saari sijaitsee Iijoen suistossa ja saaren alavimmat alueet ovat tulvavaikutteisia. 
Kuvassa 2 on esitetty saaren itäpään tulvakartta tulvatasolla 1/50 v., josta näkyvät alavim-
mat alueet.  

Karhun saaren länsiosa on hyvin alavaa ja merivesi nousee pitkälle saaren sisäosiin. Itäosa 
on korkeampaa. Saaressa on useita fladoja ja kluuveja, eli maankohoamisen myötä synty-
neitä vielä mereen yhteydessä olevia, tai jo erillisiksi muodostuneita lampia.  

Asemakaava-alueen lammilla on tulvakartan mukaan 1/50 v. tulvatasolla yhteys suistoon. 
Alimman lammen yhteys Sarrionhaaraan näkyy maastossa alavampana soistumana. Kah-
den ylimmän lammen yhteys ei ole niin selvästi havaittavissa maastossa. Niiden pohjois-
puolella oleva saaren läpi vievä tie katkaisee yhteyden.  
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Kuva 2. Tulvakartta Karhun saaren itäosasta.  

 

 

4 KASVILLISUUS 

Karhun saari on varsinkin länsiosastaan alavaa ja meren vaikutus näkyy luonnon moni-
muotoisuutena. Saaren itäosa on kuivempaa. Karhun saareen on rakennettu silta vuonna 
2018. Saaressa on jo aiemmin ollut tie ja rannoilla on paljon kesäasutusta. Alavimmat ja 
kosteimmat alueet ovat säilyneet luonnontilassa. 

Karhun saaren maankäyttöä ovat kesäasutuksen lisäksi olleet metsätalous ja laidunnus. 
Karhun saaressa ei ole perinnemaisema-alueita eikä aiempi laidunnus juuri näy kasvilli-
suudessa. Karhun pohjoispuolen saaressa on joitakin vuosia sitten aloitettu lammas-
laidunnus (kuva 3). Tupakkaleton saaressa Karhun eteläpuolella laiduntavat naudat.  
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Kuva 3. Karhun edustan saaressa on lammaslaidunnusta. Kuva Kirsi Timonen 2018.  

 

Metsätalouden vuoksi saaressa ei näy ehjiä sukkessiosarjoja rannoilta kangasmetsiin. Suk-
kession keskivaiheen koivikoita saaresta kuitenkin löytyy. Saaren keskiosassa on koivikoita 
ja lehtisekametsiä. Aiemman selvityksen (Natans Oy 2008) mukaan nämä Natura-luonto-
tyyppiin metsien primäärisukkession keskivaiheen koivikoihin ja lehtisekametsiin luetta-
vat metsät jakaantuvat jokseenkin puoliksi kuivempiin ruohokanukka-metsälauha-tyypin 
koivikoihin ja puna-ailakki-tesma-tyypin koivikoihin. Jälkimmäiset sijoittuvat enimmäk-
seen Sarrion lampien ympäristöön ja Vesilettoon. Koivikossa on hakamaisia piirteitä (kuva 
4) ja puu- ja pensaslajisuhteissa vielä arvion mukaan laidunnuksen jälkiä. Niistä on myös 
hakattu polttopuuta. Koivikot ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia ja luonto-
tyypiltään hyvin edustavia. 

 

 

Kuva 4. Karhun saaren keskiosan koivikkoa.  
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Karhun itäosassa on ollut aiemman Natura-arvioinnin aikaan primäärisukkession myöhäis-
vaiheen kangasmetsiä. Alueella on vuoden 2008 jälkeen tehty laaja avohakkuu, joten met-
sistä on jäljellä vain rippeitä. Asemakaava-alueella on nykyisellään taimikoita ja harven-
nettuja mänty- tai sekametsiä, jotka ovat enimmäkseen kuivahkoa kangasta. Luonnonti-
laisen kaltaista vanhaa kuusimetsää on jäljellä kapealti Karhun tien varressa sekä saaren 
etelärannan kesäasutuksen tuntumassa. 

Karhun luonnontilaisinta osaa on sen alava länsiosa. Alueella on koivikoita, harmaaleppä-
lehtoa, luhtapensaikkoja, kluuveja, kluuviflada ja luonnontilaisia hiekkarantoja sekä aallo-
kon kasaama hiekkavalli, josta aiemmassa Natura-arvioinnissa käytetään nimitystä tom-
bolo. Karhun länsi- ja etelärannoilla on laajoja vedenalaisia hiekkasärkkiä. Karhun luon-
nontilaiset alavat rannat ovat ruovikoituneet. Kivikkorantaa löytyy saaren länsipäästä, 
jossa on myös kapea matalakasvuinen merenrantaniitty. Alavan tulvavaikutteisen luhtai-
sen alueen luontotyypit mosaiikkimaisen luontotyyppiyhdistelmän. 

 

 

Kuva 5. Luhtaa saaren länsipäässä. 
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Kuva 6. Merinätkelmää kasvaa Karhun länsipään hietikolla.   

 

 

5 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ 

Alueelle ei ole tehty erillistä pesimälinnustoselvitystä, ei myöskään aiemmassa luontosel-
vityksessä vuodelta 2007.  

Iijoen suiston keskeisin linnuston kannalta arvokas alue on Hiastinlahden Natura-alue, 
joka kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan.  

Toukokuun maastokäynnillä levähtäviä muuttolintuja havaittiin erityisesti saaren länsi-
pään Vesileton alueella. Luhdan kluuvilammella uiskenteli joutsenpariskunta. Kesäkuun 
maastokäynnillä näkyi hautova joutsen pesällään Tupon lammen alueella. Toukokuun 
maastokäynnillä havaittuja lajeja on esitetty kuvassa 6.  Kesäkuun lintuhavaintoja olivat 
peippo, talitiainen, pajulintu, kalalokki, naurulokki, tiira, käpytikka, punakylkirastas, ran-
tasipi, tiltaltti, mustarastas, haarapääsky, pajusirkku, pikkulokki ja telkkäpoikue. 
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Kuva 7.  Toukokuun maastokäynnin lintuhavaintoja; merihanhi, suopöllö, jouhisorsa, lau-
lujoutsen, isokoskelo, pajusirkku ja västäräkki. 

 

Alueella pesii todennäköisesti valkoselkätikka, jonka elinympäristöä ovat vanhat laho-
puustoiset koivikot. Valkoselkätikalle sopivaa elinympäristöä on rajattu luontokartalle.  

Karhun saaren itäosassa hakkuun/taimikon alueella metsäsaarekkeessa on kanahaukan 
pesä. Kesämökkiläisen opastuksen avulla sitä yritettiin etsiä, kuitenkaan löytämättä. Vuo-
den 2007 luontoselvityksessä pesä on havaittu männyssä. Sen sijaintia ei selvityksessä ole 
tarkemmin esitetty.  

Kaava-alueen nisäkäslajisto on tavanomaista havumetsien lajistoa, kuten hirvi, jänis, met-
säkauris, orava ja pienpedot.  
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6 SUOJELU- YM. ALUEET 

Karhun saari kuuluu kokonaisuudessaan Iijoen suiston Natura-alueeseen (FI1100601). Ii-
joki on Suomen oloissa suurjoen suisto, joka on osaksi menettänyt luonnontilansa voima-
laitosrakentamisen vuoksi. Jokisuistolla on edelleen paljon luontoarvoja.  

Karhun saaressa ei ole luonnonsuojelualueita. Sarrion länsipuolella on valtiolle hankittu 
METSO-kohde, jonka sijainti on esitetty luontokartalla liitteessä 1.  

 

7 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 

7.1 Natura-luontotyypit 

Iijoen suiston (FI1100601) Natura-tietolomakkeen mukaan suojelun perusteena olevat 

luontotyypit on esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Natura-alueen suojelun perusteena olevat luontotyypit 

koodi luontotyyppi pinta-ala Natura-alu-

eella 

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 220 

1130 Jokisuistot 660 

1150* Rannikon laguunit 7,2 

1220 Kivikkorannat 1 

1630* Merenrantaniityt 10 

1640 Itämeren hiekkarannat 3 

6270* Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1,5 

6450 Tulvaniityt 20 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 30 

9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen luonnon-

tilaiset metsät 

200 

9050 Lehdot 58 

9070 Hakamaat ja kaskilaitumet 3 

9080* Metsäluhdat 15 

91D0* Puustoiset suot 1,24 
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91E0* Tulvametsät 5 

*priorisoitu luontotyyppi 

 

Karhun saaressa edellä mainituista luontotyypeistä esiintyy vedenalaiset hiekkasärkät, jo-
kisuistot, rannikon laguunit, kivikkorannat, merenrantaniityt, hiekkarannat, vaihettumis-
suot ja rantasuot, maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen luonnontilaiset 
metsät ja metsäluhdat.  

Luontotyyppiä Vedenalaiset hiekkasärkät (1110) esiintyy Karhun saaren länsi- ja eteläpuo-
lella. Koko saari kuuluu osana luontotyyppiin Jokisuistot (1130). Rannikon laguuneihin 
(1150*) kuuluvat fladat ja kluuvit, jotka ovat pieniä, matalia ja selvästi rajautuneita vesial-
taita, joilla on vielä yhteys mereen tai jotka ovat juuri kuroutuneet irti merestä. Näitä on 
saaren länsipäässä, Tupon alueella ja saaren keskiosissa. Kivikkorantaa (1220) on saaren 
länsipäässä, samoin kuin merenrantaniittyä (1630*). Saaren länsirannalla on hiekkaran-
naksi rajattua aluetta; Itämeren hiekkarannat (1640). Luontotyyppiin vaihettumissuot ja 
rantasuot (7140) kuuluvat avo- ja pensaikkoluhdat, joita. Näitä esiintyy laajalti Karhun saa-
ren länsipäässä sekä Tupon alueella lampien rannoilla. Luontotyyppiin maankohoamisran-
nikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030*) kuuluvat maanko-
hoamisrannikon lehti-, havu- tai sekapuustoiset pensaikot ja metsät. Maankohoamisran-
nikolla luonteenomaisia ovat primäärisukkession eri vaiheet rantaniityistä kliimaksivai-
heen metsiin tai erilaisiin kosteikoihin. Karhun saaressa luontotyyppiä esiintyy rannan 
tuntumassa eri puolilla saarta. Karhun saaressa on lehtomaisia koivikoita, jotka voidaan 
lukea em. maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden metsiin. Metsäluhdat 
(9080*) ovat pysyvän pintaveden vaikutuksen alaisia ja jäävät yleensä vuosittain tulvan 
alle. Tunnusomaista on erilaisten pintojen mosaiikki-yhdistelmätyypin luonne. Karhun 
saaressa luhtia on saaren länsiosassa.  

Natura-luontotyypit on esitetty liitekartalla. Metsäluhdat sisältyvät luontotyyppiin vaihet-
tumissuot ja rantasuot. Pienipiirteisen vaihtelun vuoksi niitä ei ole erikseen rajattu.  

 

7.2 Luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain mukaiset kohteet 

Vesilain 11 §:n mukaan luonnontilaisen enintään hehtaarin suuruisen fladan tai kluuvijär-
ven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Molempia esiintyy Karhun saaressa länsi-
päässä, Tupon ja Sarrion alueella sekä keskiosissa.  

Merenrantaniityt ja luonnontilaiset hiekkarannat ovat luonnonsuojelulain 29 § mukaisia 
suojeltuja luontotyyppejä. Näitä esiintyy saaren länsirannalla.  

Metsälain 10§ mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä Karhun saaressa ovat lampien 
välittömät lähiympäristöt, luhdat ja hietikot.  
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Em. lakikohteita ei ole erikseen rajattu, vaan ne sisältyvät Natura-luontotyyppirajauksiin, 
jotka on esitetty liitteen 1 kartalla.  

 

7.3 Uhanalaiset luontotyypit 

Karhun saaressa esiintyy useita Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio 
ym. 2008) mukaisia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Näitä ovat Itämeren 
kasvipeitteiset moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat (koko maa NT, E-Suomi NT), suomyrt-
tipensaikot (koko maa VU, E-Suomi VU), rannikon tuoreet terva- ja harmaaleppälehdot 
(koko maa NT, E-Suomi NT), rannikon lehtomaiset lehtimetsät (koko maa VU, E-Suomi 
VU), rannikon tuoreen kankaan kuusikot (koko maa EN, E-Suomi EN), fladat (koko maa 
VU, E-Suomi VU), kluuvit (koko maa EN, E-Suomi EN) ja rannikon luontotyyppiyhdistel-
mistä maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat (koko maa CR, E-Suomi CR). CR = ää-
rimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidet-
tävä 

Uhanalaiset luontotyypit sisältyvät Natura-luontotyyppirajauksiin ja luonnonsuojelulain-, 
vesilain ja metsälain mukaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin, joten niitä ei ole rajattu kar-
talle erikseen.  

 

8 ARVOKAS LAJISTO 

Karhun saaresta oli aiempia havaintoja luontodirektiivin liitteen IV lajista lietetattaresta, 
joka on uhanalaisuusluokitukseltaan erittäin uhanalainen (EN) (Rassi ym. 2010).  Sen seu-
ralaislajina kasvaa vaarantunutta (VU) paunikkoa. Sarrionhaarassa kasvaa alueellisesti 
uhanalaista (RT) lapinvesitähteä. Lajien esiintymät on rajattu liitekartalle.  

Luontodirektiivin liitteen IV lajin viitasammakon esiintymistä kartoitettiin erillisellä maas-
tokäynnillä 10.5.2018. Saaressa mahdollisesti pesivän valkoselkätikan sopivia elinympä-
ristöjä kartoitettiin maastokäynneillä. Valkoselkätikka on lintudirektiivin liitteen I laji ja 
uhanalaisuusluokitukseltaan se on erittäin uhanalainen (EN). Maastokäynnillä löytyi uhan-
alaisuudeltaan vaarantuneeksi (VU) luokiteltua luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettua 
veripunakämmekkää saaren länsirannalta.  

 

8.1 Viitasammakko 

Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin erillisellä maastokäynnillä 10.5.2018 lajille sopi-
vista ympäristöistä saaren länsipään luhdalta, Sarrion, Tupon ja saaren keskiosien kluuvi-
lammilta.  

Sää kartoitusiltana oli helteinen ja tyyni. Viitasammakoita oli äänessä erittäin runsaasti. 
Saaren länsiosan luhdilla sammakot ääntelivät yhtä aikaa eri puolilla aluetta, joten niiden 
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yksilömäärää on vaikea arvioida. Äänessä oli kuitenkin erittäin runsaasti, kymmeniä - jopa 
satoja sammakoita yhtä aikaa. Jonkin verran kuului myös tavallisia, eli ruskosammakoita, 
mutta huomattavasti viitasammakoita vähemmän.  

Asemakaavoitettavan alueen lammissa havaittiin muutamia soidintavia yksilöitä kussakin. 
Saaren itäosassa Tupon alueella vesistöt olivat osin vielä jäässä, joten sammakoita ei siellä 
havaittu. Elinympäristö kuitenkin on viitasammakolle sielläkin hyvin sopivaa.  

Viitasammakoille sopivat elinympäristöt, joilla havaittiin kutevia viitasammakoita (luonto-
direktiivin mukainen lisääntymis- ja levähdysalue) on esitetty kuvassa 9.  

 

 

Kuva 8. Viitasammakoita kutupuuhissa saaren länsiosan lammessa.  
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Kuva 9. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueet (luonnonsuojelulaki 49 §).  

 

Kesäkuun maastokäynnin aikaan sammakon nuijapäitä havaittiin useissa lammissa. Tou-
kokuu ja kesäkuun alkupuoli olivat poikkeuksellisen kuivia, lumen sulamisen ja maasto-
käynnin 13.6. välisenä aikana Iissä ei ollut satanut kertaakaan. Meriveden pinta oli alhaalla 
ja luhdat ja lammikot osin kuivia. Asemakaava-alueen lammissa oli kaikissa vielä jonkun 
verran vettä. Saaren länsipään luhdilla nuijapäät sinnittelivät pienissä kuivuvissa lammi-
koissa. Koko kesän jatkunut kuivuus todennäköisesti huononsi sammakoiden lisääntymis-
menestystä merkittävästi. 
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Kuva 10. Nuijapäitä pakkautuneena kuivuvaan lammikkoon saaren länsipään luhdalla.  

 

8.2 Lietetatar 

Karhussa esiintyy lietetatarta matalilla kasvillisuudesta vapailla hiesu- ja liejupohjilla pai-
koissa, joissa on heikko mutta jatkuva virtaus. Lietetatar hyötyy tulvasta, joka luo sille uu-
sia kasvupaikkoja. Kaksi suurinta esiintymää on Karhun Iijoen puoleisella rannalla kape-
assa salmessa. Lietetatarta esiintyy myös Sarrionhaarassa. Lietetattaren kasvupaikat ovat 
luonnontilaisia.  

Lietetattaren esiintymistä ei maastokäynnillä erikseen kartoitettu muualta kuin yleiskaa-
vassa merkinnällä LV, eli vesiliikenteen alue merkityiltä alueilta. Näillä alueilla sitä ei ha-
vaittu.  

 

8.3 Valkoselkätikka 

Valkoselkätikka on lintudirektiivin liitteen I laji, joka uhanalaisuusluokituksen mukaan 
(Rassi ym. 2010) erittäin uhanalainen (EN). Valkoselkätikka on vanhoissa koivuvaltaisissa 
metsissä viihtyvä laji. Se on paikkalintu ja pesii lahossa puussa, useimmiten koivussa tai 
haavassa. Valkoselkätikan reviirillä tulee olla runsaasti lahoa lehtipuuta pökkelönä ja maa-
puuna, sillä sen ravintoa lahopuussa elävät hyönteiset ja niiden toukat. Valkoselkätikka on 
elinympäristön valinnassaan muita tikkoja huomattavasti vaateliaampi. Laji on Suomessa 
esiintymisessään itäinen. (Lintuatlas) 

Valkoselkätikalle sopivaa vanhaa koivumetsää on saaren keskiosissa. Mahdollinen lajille 
sopiva elinympäristö, lahopuustoinen koivikko, on rajattu liitteen 1 kartalle omalla mer-
kinnällään.  
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8.4 Veripunakämmekkä 

Saaren länsiosan matalakasvuisella merenrantaniityllä havaittiin uhanalaista, vaarantu-
neeksi (VU) luokiteltua veripunakämmekkää muutamia yksilöitä ja yksi Vesileton etelä-
rannalla. Veripunakämmekkä on luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu koko maassa.  

 

 
Kuva 11. Veripunakämmekkä 

 

9 ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOT 

Asemakaava-alue on lähes kokonaisuudessaan taimikkoa ja harvennettua talousmetsää, 
jolla ei ole erityisiä luontoarvoja (kuva 12). Karhun tien varressa on varttunutta kuusikkoa, 
samoin kaava-alueen reunalla ja ulkopuolella alueen eteläosassa. Näillä alueilla on maise-
mallista merkitystä. 
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Kuva 12. Asemakaava-alueella on taimikkoa.  

 

Kaava-alueella on viisi luode-kaakko-suuntaista soistuvaa lampea. Nämä ovat syntyneet 
joen juoluoihin ja ne voidaan lukea kluuvilammiksi, jotka ovat vesilain mukaisia suojeltuja 
luontotyyppejä. Kluuvit kuuluvat Natura-luontotyyppiin Rannikon laguunit (1150*).   

Kaikissa lammissa oli toukokuussa 2018 viitasammakoita kutemassa, joten lammet ovat 
luontodirektiivin liitteen IV lajin viitasammakon lisääntymisalueita. Mistään lammesta ei 
ole suoraa yhteyttä vesistöön. Eteläisimmän kaakkoispäästä jatkuu matalampi painanne 
soistumana kohti Sarrionhaaraa. Muut lammet ovat erillisiä. Arvokkaat kluuvilammet on 
otettu huomioon asemakaavassa ja ne tulevat säilymään nykyisellään. 

 

 

Kuva 13. Toukokuun maastokäynnillä kluuvilammet olivat täynnä vettä, kesäkuussa 
avointa vettä näkyi vain keskiosissa. Lammikoissa oli sammakon nuijapäitä.  
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10 YLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOT 

Karhun saaressa on kesämökkejä saaren pohjois- ja etelärannoilla, sekä korkeimmilla koh-
din saaren itäpäässä. Saaren itäosassa on laaja taimikko ja harvennetun talousmetsän 
alue, jolla ei ole erityisiä luontoarvoja. Saaren länsipäässä sekä itärannalla Tupon alueella 
on laajoja luonnontilaisia alueita, joilla on arvokkaita luontotyyppejä sekä lajistoa. Näillä 
alueilla on Iijoen suiston Natura-alueen suojelun perusteena olevia luontodirektiivin luon-
totyyppejä, luonnonsuojelulain, vesilain ja metsälain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä 
sekä uhanalaisia luontotyyppejä. Alueella on myös arvokasta lajistoa.  

Karhun saaressa pesii mahdollisesti valkoselkätikka. Pesäpaikka ei ole tiedossa. Lajille so-
pivaa elinympäristöä ovat vanhat koivuvaltaiset lehtimetsät, jossa on runsaasti lahopuuta 
pökkelöinä ja maapuina. Valkoselkätikalle sopivaa elinympäristöä on erityisesti Karhun 
saaren etelä- ja keskiosissa Sarrion alueella.  

Luontodirektiivin liitteen IV lajille viitasammakolle sopivaa elinympäristöä on saaren län-
sipään kosteikoilla sekä Tupon alueella ja saaren keskiosien lammissa.   

 

 

Kuva 14. Pohjoisrantaa kesämökkien edustalla.  

 

11 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Luontoselvityksessä päivitettiin aiempi vuonna 2007 tehty luontoselvitys. Lähtötietoina 
oli myös golf-hankkeeseen vuonna 2008 tehty Natura-arviointi. Karhun saaren luontoar-
vot ovat säilyneet ennallaan. Ainoastaan aiemman selvityksen luontotyypin primäärisuk-
kession myöhäisvaiheen kangasmetsien pinta-ala on pienentynyt saaren itäosassa tehty-
jen laajojen avohakkuiden vuoksi. Tämä alue sijoittuu asemakaava-alueelle, jolla ei näin 
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ollen ole erityisiä luontoarvoja lukuun ottamatta keskiosan kluuvilampia. Ne osoittautui-
vat selvityksen perusteella luontodirektiivin liitteen IV lajin viitasammakon lisääntymisalu-
eiksi. 

Karhun saaren luonnontilaisimmat ja luonnon kannalta arvokkaimmat alueet ovat länsi-
osan laaja luhtainen alue arvokkaine luontotyyppeineen, Sarrion alue saaren keskiosissa 
ja Tupon lampien ympäristö saaren itäpäässä. Arvokkaat alueet on esitetty selvityksen 
liitteenä olevalla kartalla. Nämä kohteet tulee ottaa huomioon suunnittelussa, samoin 
kuin arvokkaan lajiston esiintymät eri puolilla saarta.  

Yleiskaavan vaikutuksia Iijoen suiston Natura-alueeseen ja sen suojelun perusteena ole-
viin luontotyyppeihin on arvioitu erillisessä Natura-arvioinnissa (Sweco Ympäristö Oy 
2018).  
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Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 120 m2. Sauna- ja talousrakennusten
kokonaiskerrosala saa olla enintään 30 m2.
Omarantaisella rakennuspaikalla loma-asunnon etäisyys merennousun ylimmästä
vedenkorkeudesta tulee olla vähintään 30 m, vastaavasti erillisen saunarakennukse
etäisyys tulee olla vähintään 15 m.
Tontin vähimmäiskoko on 2000 m2, mikäli loma-asuntoon rakennetaan vesikäymälä
on vähimmäiskoko 3000 m2. Erillisen saunarakennuksen kokonaiskerrosala saa olla
enintään 20 m2.

LÄHIVIRKISTYSALUE.

RETKEILY- JA ULKOILUALUE.
Alueelle saa rakentaa virkistystoimintaa palvelevia rakennelmia..

LOMA-ASUNTOALUE.

VESILIIKENTEEN ALUE.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YMPÄRISTÖARVOJA
TAI ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

ALUEEN RAJA.

VESIALUE.

ASUNTOALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

NYKYISEN ASUIN- TAI LOMA-ASUNTORAKENNUKSEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTIPAIKKA.

Luo-v-alueet tulee pitää luonnonmukaisina viitasammakolle (luontodirektiivi IVa) soveliaina lisääntymis-
ja levähdysalueina.

LOMA-ASUNTO TAI SAUNA, JOLLE MERIVESI SAATTAA NOUSTA.

Rakennetun loma-asunnon rakennuspaikka jolle merivesi saattaa nousta.
Uudisrakentaminen, laajentaminen ja uudisrakentamiseen verrattava korjaaminen
tulee suorittaa niin, että vesivahingoille alttiit rakennusosat sijoittuvat korkeustason
N60 +2,2 m (N2000 +2,59 m) yläpuolelle. Tontin loma-asunnon kerrosala saa olla enintään
40 m2 ja talous- ja saunarakennusten kerrosala enintään 20 m2. Mikäli mahdollista
uudisrakentaminen tulee sijoittaa saman rakennuspaikan osalle, jonka korkeus on
yli N60 + 1,80 m (N2000 +2,19).
RAKENNUKSET, JOTKA ON VARATTU KUNNAN, YHTEISÖJEN TAI MATKAILU-
PALVELUJEN TARPEISIIN

Rakennusten kerrosala saa olla enintään 40 m2. Saunarakennus tulee
sijaita vähintään 15 m etäisyydellä merennousun ylimmästä vedenkorkeudesta.
Muiden rakennusten tulee sijaita vähintään 50 m etäisyydelle merennousunylimmästä
vedenkorkeudesta.
Rakennuksen tonttia ei saa lohkoa omaksi tilaksi.

ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN.

UIMARANTA TAI UIMAPAIKKA.
Alueelle saa rakentaa virkistystoimintaa palvelevia rakennelmia..

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Aluetta ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu.
Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa
(toimenpiderajoitus MRL 43.2 §).
- l luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppi
- m metsälain mukainen luontotyyppi
- v vesilain mukainen luontotyyppi

MERKITTÄVÄ MAISEMAKOHDE.

RANTAUTUMISPAIKKA TAI LÄHIVENEVALKAMA.
Alueelle saa rakentaa veneilyä palvelevia rakennelmia.

NATURA 2000- VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE.
Luontodirektiivin liitteiden II ja IV mukaan suojeltavan lietetattaren esiintymisalue.
Lietetattaren (luontodirektiivi IVb) suojelutavoitteet on otettava huomioon alueella tehtävissä
toimenpiteissä. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa
(toimenpiderajoitus MRL 43.2 §).

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen ja talousrakennuksia.
Rakennuspaikan kokonaiskerrosala saa olla enintään 250 m2. Omarantaisella
rakennuspaikalla asuinrakennuksen etäisyys merennousun ylimmästä veden-
korkeudesta tulee olla vähintään 30 m, vastaavasti erillisen saunarakennuksen
etäisyys tulee olla vähintään 15 m. Tontin vähimmäiskoko on 3000 m2, viemäriin
liityttäessä vähimmäiskoko on 2000 m2. Vesiliikelaitoksen toiminta-alueella tai sen
läheisyydessä oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Erillisen saunarakennuksen kokonaiskerrosala saa olla enintään 20 m2.

YHTEYSTARVE.

YLEISMÄÄRÄYKSET:

UUDEN LOMARAKENNUKSEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTIPAIKKA.

Lietetattaren suojelutavoitteet on otettava huomioon alueella.

MERKITTÄVIÄ NATURA-LUONTOARVOJA SISÄLTÄVÄ ALUE.

RANTAVYÖHYKE.

Merkityillä rakennuspaikoilla yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Vesivahingoille alttiit rakennusosat tulee sijoittaa korkeustason
N60 +2,2 m (N2000 +2,59 m) yläpuolelle.

RAKENNUS, JOKA ON VARATTU YHTEISÖILLE TAI MATKAILUPALVELUILLE.
Rakennuksen kerrosala saa olla enintään 250 m2.

Omarantaisen tontin puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä
mahdollisimman luonnonmukaisena erityisesti rakennuksen ja
rantaviivan välisellä vyöhykkeellä. Myös tontin edustan vesialue
tulee pyrkiä säilyyämään luonnonmukaisena. Ennestään rakennetuilla tonteilla
uuden rakennuksen perustamiskorkeuden keinotekoinen pengertäminen
on sallittu mikäli rantaluonnolle ja -maisemalle ei aiheudu kohtuutonta haittaa.
Rantaviivan muuttaminen edellyttää maisematyölupaa.

Loma-asuntojen (RA, ra) jätevesien käsittely:
Ensijaisesti loma-asuntoihin ja saunarakennuksiin tulee rakentaa kompostoiva käymälä tai kiinteällä
säiliöllä varustettu kuivakäymälä. Tällöin pesuvedet voidaan käsitellä maahanimeytyksellä tai
maasuodattimella. Imeytysalueen vähimmäisetäisyys merennousun ylimmästä vedenkorkeudesta
tulee olla 30 m. Saunavedet saa imeyttää 15 m päähän säännöstelyn ylimmästä vedenkorkeudesta..

Alueella saa sijaita 7 kpl lomarakennuksia kerrosalaltaan enintään 120 m2 kukin.
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Tulvavahingoille alttiiden rakenteiden alin sallittu taso on
N2000-järjestelmässä.

AP-korttelialueilla saa olla ns. kovia vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja
enintään 1/3 tontin pinta-alasta. Tonteilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti
imeytettävä omalla tontilla.

Rakennukset tulee olla julkisivu- ja kattomateriaalien sekä värityksen suhteen
korttelialueittain yhtenäisiä.

Rakennuksissa tulee olla harjakatto, kaltevuus 1:3-1:1,5 katemateriaalina tulee
käyttää konesaumattua peltikatetta, tai profiililtaan konesaumatun peltikatteen
kaltaista katetta tai tiilikatetta tai vastaavaa. Katteen tulee olla väriltään
grafiitin harmaa.

Rakentamisessa tulee rakennusten ulkonäön, teknisten vaatimusten ja
toiminnallisuuden suhteen sekä muutoin noudattaa yleistä hyvää
rakennustapaa (MRL 117 §). Rakentamisessa tulee lisäksi noudattaa
voimassa olevaa rakennusjärjestystä.

Asemakaavamääräykset:

+2,60

Mikäli alueella on perustusten ja kuivatusveden
poisjohtamista varten hulevesijärjestelmä tulee siihen liittyä.

0 100 m50

1

Asuinpientalojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Ohjeellinen rakennusala.

Asemakaavamerkintöjen selitykset:

Lähivirkistysalue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Vesilain mukainen
luontotyyppi.
Aluetta ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu.
Alue tulee pitää luonnonmukaisena vviitasammakolle (luontodirektiivi IV a)
soveliaana lisääntymis- ja levähdysalueena.
Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.

Venevalkama.

Ohjeellinen pelialueeksi varattu alueen osa.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Ohjeellinen katualueen osa, joka on tarkoitettu ympäröivän korttelialueen
yhteiskäyttöalueeksi. Alueelle saa rakentaa vähäisessä määrin
ympäröivän korttelialueen
yhteiskäyttöön tarkoitettuja pieniä varastorakennuksia ja rakennelmia.
Alueelle voidaan myös johtaa hallitusti ympäröivien rakennuspaikkojen
hulevesiä.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille
ajo on sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Lähivirkistysalue.

Alue on tarkoitettu ympäröivän korttelialueen
yhteiskäyttöalueeksi. Alueelle saa rakentaa vähäisessä määrin
ympäröivän korttelialueen yhteiskäyttöön tarkoitettuja pieniä
varastorakennuksia ja rakennelmia. Alueelle voidaan myös johtaa
hallitusti ympäröivien rakennuspaikkojen hulevesiä.

v=vesijohto
j=jätevesi

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
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