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1.	  Johdanto	  

Keski-‐Suomen	   Lintutieteellinen	   Yhdistys	   ry	   (myöhemmin	   KSLY)	   on	   yleishyödyllinen	   yhdistys,	  
jonka	   yhtenä	   tarkoituksena	   on	   yhdistyksen	   sääntöjen	   2§	   mukaan	   edistää	   toimialueensa	  
lintujen	  ja	  yleensä	  luonnonsuojelua.	  Luhangan	  kunta	  kuuluu	  yhdistyksen	  toimialueeseen.	  	  

	  
Luhangan	  kunta	  on	  asettanut	  nähtäville	  Pien-‐Päijänteen	  rantaosayleiskaavaehdotuksen.	  Laadittu	  
rantaosayleiskaava	  on	  oikeusvaikutteinen	  maankäyttöä	  ja	  rakentamista	  ohjaava	  yleiskaava.	  Kaava	  perustuu	  
pääosin	  vanhaan	  vuodelta	  1997	  olevaan	  rantaosayleiskaavaan.	  

Pien-‐Päijänteen	  alue	  on	  luonto-‐	  ja	  maisema-‐arvoiltaan	  poikkeuksellisen	  merkittävä	  alue,	  jolla	  näiden	  
arvojen	  huomioimiseen	  tulee	  kiinnittää	  erityistä	  huomiota.	  	  	  

Yleisenä	  huomiona	  Keski-‐Suomen	  Lintutieteellinen	  Yhdistys	  toteaa,	  että	  alkuperäisen	  kaavan	  ja	  
kaavaehdotuksen	  yleinen	  mitoitus	  on	  alueen	  erityisluonteen	  huomioiden	  liian	  korkea,	  jotta	  se	  voisi	  täyttää	  
maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  velvoitteet	  luonnonarvojen	  vaalimisesta.	  

Yhdistys	  katsoo,	  että	  kaavan	  valmistelussa	  ei	  ole	  tehty	  lain	  edellyttämiä	  riittäviä	  selvityksiä	  linnuston	  osalta.	  

Alueella	  sijaitsevan	  Onkisalo	  –	  Herjaanselän	  Natura-‐alueen	  osalta	  yhdistys	  katsoo,	  että	  tehty	  Natura-‐
arvioinnin	  tarveharkinta	  perustuu	  virheelliseen	  lain	  tulkintaan	  eikä	  ole	  kattavuudeltaan	  riittävä.	  

Maiseman	  osalta	  yhdistys	  katsoo	  kaavan	  selvitysten	  olevan	  pääosin	  riittäviä.	  	  

Yhdistys	  vaatii,	  että	  kaavaehdotus	  palautetaan	  uudelleen	  valmisteluun	  ja	  sitä	  täydennetään	  asianmukaisilla	  
selvityksillä	  ja	  vaikutusten	  arvioinneilla.	  Kaavan	  mitoitus	  on	  arvioinnin	  perusteella	  korjattava	  kestävälle	  
tasolle.	  Puutteet	  selvityksissä	  ja	  arvioinneissa	  eritellään	  tarkemmin	  seuraavissa	  kappaleissa.	  



	  2.	  Kaavan	  mitoitus	  

Yhdistys	  toteaa,	  että	  kaavan	  mitoitus	  ei	  ole	  sopusoinnussa	  alueen	  poikkeuksellisen	  merkittävien	  luonto-‐	  ja	  
maisema-‐arvojen	  kanssa.	  Korkeasta	  mitoituksesta	  on	  ollut	  seurauksena,	  että	  rakennuspaikkoja	  on	  runsaasti	  
maisemallisesti	  tärkeillä	  MY-‐alueilla	  ja	  luontokohteiden	  ja	  suojelualueiden	  välittömässä	  läheisyydessä	  tai	  
suoraan	  niihin	  rajautuen	  ilman	  suojavyöhykkeitä.	  	  Sama	  koskee	  alueella	  sijaitsevaa	  Onkisalo	  –	  Herjaanselän	  
Natura-‐aluetta.	  Rakennuspaikkoja	  sijoittuu	  myös	  alueen	  arvokkaiden	  kallioalueiden	  päälle.	  Näistä	  
esimerkiksi	  Onkisalon	  kallioalue	  on	  luokiteltu	  valtakunnallisessa	  kallioalueinventoinnissa	  toiseksi	  
korkeimpaan	  arvoluokkaan	  kuusiportaisella	  asteikolla.	  Alueesta	  todetaan:	  

Onkisalon	  saari	  on	  maisema-‐	  ja	  luonnonarvoiltaan	  Keski-‐Suomen	  arvokkaimpia	  kohteita,	  jolla	  
on	  maa-‐aineslain	  tarkoittamia	  hyvin	  merkittäviä	  geologisia,	  maisemallisia	  ja	  etenkin	  biologisia	  
arvoja.	  

Onkisalo	  on	  metsä-‐	  ja	  kallioluonnoltaan	  ja	  myös	  linnustoltaan	  poikkeuksellisen	  arvokas	  alue.	  

Lähde:	  Luonnon-‐	  ja	  maisemansuojelun	  kannalta	  arvokkaat	  kallioalueet	  Keski-‐Suomessa.	  Jukka	  
Husa,	  Tytti	  Kontula	  ja	  Jari	  Teeriaho.	  Päivitetty	  aineisto	  25.5.2009.	  Suomen	  ympäristökeskus.	  
Luontoyksikkö.	  

Onkisalon	  kallioalueelle	  on	  sijoitettu	  rakennuspaikkoja.	  Esimerkkejä	  lukuisista	  ongelmakohdista	  on	  esitetty	  
kappaleessa	  6	  ja	  liitteessä	  1.	  

Kaavan	  mitoitusta	  tulee	  tarkistaa	  ja	  rakennuspaikkoja	  vähentää	  tehtyjen	  selvitysten	  mukaisesti	  
tunnistettujen	  arvokkaiden	  kohteiden	  alueella.	  Mitoituksen	  perusteluna	  ei	  voida	  pitää	  pelkästään	  
maanomistajien	  tasavertaista	  kohtelua,	  mikäli	  se	  estää	  maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  39	  ja	  73	  §:n	  
rantayleiskaavan	  sisällölle	  asettamien	  vaatimuksien	  toteutumisen.	  Tasavertaisuudesta	  on	  olemassa	  
ennakkopäätös	  KHO:2013:91,	  jossa	  todetaan:	  
	  

Lisärakennusoikeutta	  osoitettaessa	  on	  tässä	  tilanteessa	  otettava	  huomioon	  se,	  että	  aiemmin	  
sallittu	  tiheä	  rakentaminen	  vähentää	  alueelle	  osoitettavissa	  olevan	  rakentamisen	  määrää.	  
Vaikka	  tämä	  vähennys	  käytännössä	  tarkoittaa	  sitä,	  että	  kaikille	  maanomistajille	  ei	  voida	  
osoittaa	  yhtä	  paljon	  rakennusoikeutta	  kuin	  sitä	  joillakin	  ranta-‐alueilla	  jo	  on	  käytetty,	  
yhdenvertaisen	  kohtelun	  vaatimuksesta	  ei	  seuraa,	  että	  kaava-‐alueelle	  aikaisemmin	  
toteutuneen	  paikoin	  hyvin	  tiheän	  rakentamisen	  vuoksi	  voitaisiin	  osoittaa	  enemmän	  
rakennuspaikkoja	  kuin	  maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  39	  ja	  73	  §:n	  rantayleiskaavan	  sisällölle	  
asettamat	  vaatimukset	  mahdollistavat.	  

3.	  Linnustoselvitykset	  

Kaavan	  vaikutusalueelta	  olemassa	  oleva	  linnustoaineisto	  osoittaa	  alueella	  esiintyvän	  useita	  uhanalaisia	  
lintulajeja.	  Päijänne	  on	  myös	  kansallisesti	  tärkeä	  FINIBA-‐alue,	  jonka	  uhanalaisista	  kriteerilajeista	  ainakin	  
erittäin	  uhanalaiset	  tukkakoskelo	  ja	  selkälokki	  ja	  vaarantuneet	  naurulokki	  ja	  isokoskelo	  esiintyvät	  kaava-‐
alueella.	  

Lisäksi	  alueella	  sijaitsee	  Onkisalo	  –	  Herjaanselän	  lintudirektiivin	  I	  liitteen	  lajien	  suojelemiseksi	  osoitettu	  SPA-‐
alue.	  Näistä	  seikoista	  johtuen	  alueen	  linnustoon	  ja	  sen	  selvittämiseen	  on	  kiinnitettävä	  erityistä	  huomiota.	  

Kaavaehdotuksen	  pohjaksi	  ei	  ole	  tehty	  erillistä	  linnustoselvitystä.	  Luontoselvityksessä	  kuvailtua	  muun	  työn	  
ohella	  tehtyä	  havainnointia	  ei	  voida	  katsoa	  linnustoselvitykseksi,	  joka	  antaisi	  alueen	  linnustosta	  riittävän	  
kattavan	  kuvan.	  Luontoselvityksessä	  ei	  ole	  riittävällä	  tarkkuudella	  osoitettu	  edes	  tässä	  yhteydessä	  tehtyjen	  
havaintojen	  sijoittumista	  tai	  havaittuja	  yksilömääriä.	  



Selvitysvajetta	  korostaa	  se,	  että	  nyt	  kumottavan	  vuonna	  1997	  laaditun	  kaavan	  yhteydessä	  ei	  myöskään	  ole	  
tehty	  varsinaista	  linnustoselvitystä	  tai	  ainakaan	  sitä	  ei	  ole	  liitetty	  kaavan	  aineistoihin.	  Vanhan	  kaavan	  
selvitysten	  ei	  siis	  voida	  katsoa	  korvaavan	  puuttuvia	  selvityksiä.	  Linnuston	  huomiointia	  alkuperäisen	  kaavan	  
osalta	  ei	  pystytä	  myöskään	  arvioimaan	  aineiston	  perusteella.	  Lisäksi	  on	  huomioitava,	  että	  luontoselvitysten	  
vanhenemisaika	  on	  5	  vuotta.	  

Kaavan	  vaikutusalueelta	  ei	  ole	  hankittu	  BirdLife	  Suomen	  ylläpitämän	  Tiira-‐havaintopalvelun	  havaintoja.	  Ei	  
myöskään	  käy	  ilmi,	  onko	  kaavan	  tausta-‐aineistona	  käytetty	  Rengastustoimiston	  aineistoja.	  Näiden	  
aineistojen	  hyödynnys	  on	  katsottu	  tärkeäksi	  kaikissa	  vähänkin	  mittavammissa	  kaavoitushankkeissa.	  

Maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  9	  §:n	  mukaan	  kaavan	  tulee	  perustua	  kaavan	  merkittävät	  vaikutukset	  
arvioivaan	  suunnitteluun	  ja	  sen	  edellyttämiin	  tutkimuksiin	  ja	  selvityksiin.	  	  

Määräyksiä	  selvityksistä	  täsmennetään	  maankäyttö-‐	  ja	  rakennusasetuksessa,	  jossa	  todetaan:	  

Maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  (132/1999)	  9	  §:ssä	  tarkoitettuja	  kaavan	  vaikutuksia	  selvitettäessä	  
otetaan	  huomioon	  kaavan	  tehtävä	  ja	  tarkoitus,	  aikaisemmin	  tehdyt	  selvitykset	  sekä	  muut	  
selvitysten	  tarpeellisuuteen	  vaikuttavat	  seikat.	  Selvitysten	  on	  annettava	  riittävät	  tiedot,	  jotta	  
voidaan	  arvioida	  suunnitelman	  toteuttamisen	  merkittävät	  välittömät	  ja	  välilliset	  vaikutukset:	  

• Kasvi-‐	  ja	  eläinlajeihin,	  luonnon	  monimuotoisuuteen	  ja	  luonnonvaroihin	  

Puuttuvan	  selvityksen	  ja	  linnustoa	  koskevan	  paikkatiedon	  johdosta	  kaavan	  vaikutuksia	  linnustoon	  ei	  voi	  
luotettavasti	  arvioida,	  mistä	  johtuen	  se	  ei	  täytä	  rakennuslain	  ja	  maankäyttö-‐	  ja	  rakennusasetuksen	  
vaatimuksia.	  

Edellä	  esitetyn	  perusteella	  vaaditaan,	  että	  alueella	  suoritetaan	  asianmukaiset	  linnustoselvitykset	  ja	  kaavan	  
tausta-‐aineistoksi	  hankitaan	  alueelta	  olemassa	  oleva	  lintutieto.	  

Kaava-‐alueella	  sijaitsevan	  Natura-‐alueen	  linnustokysymyksiin	  palataan	  seuraavassa	  kappaleessa.	  

4.	  Natura-‐arvioinnin	  tarveharkinta	  

Kaava-‐alueen	  sisällä	  sijaitsee	  laajoja	  osia	  Natura	  2000-‐alueesta	  Onkisalo	  –	  Herjaanselkä	  (FI0900077).	  	  

Luonnonsuojelulain	  65§:ssä	  todetaan:	  

Jos	  hanke	  tai	  suunnitelma	  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	  tai	  on	  
tarkoitus	  sisällyttää	  Natura	  2000	  -‐verkostoon,	  hankkeen	  toteuttajan	  tai	  suunnitelman	  laatijan	  on	  
asianmukaisella	  tavalla	  arvioitava	  nämä	  vaikutukset.	  Sama	  koskee	  sellaista	  hanketta	  tai	  suunnitelmaa	  
alueen	  ulkopuolella,	  jolla	  todennäköisesti	  on	  alueelle	  ulottuvia	  merkittäviä	  haitallisia	  vaikutuksia.	  

Arviointi	  on	  tehtävä,	  jos	  vaikutukset	  Natura-‐alueen	  suojeluperusteena	  oleviin	  luonnonarvoihin	  ovat	  
mahdollisia,	  luonteeltaan	  heikentäviä	  ja	  laadultaan	  mahdollisesti	  merkittäviä.	  Varovaisuusperiaatteen	  
mukaisesti	  arviointia	  ei	  saa	  jättää	  suorittamatta	  sen	  vuoksi,	  että	  vaikutusten	  merkittävyydestä	  ei	  ole	  
varmuutta.	  

	  

	  



Natura-‐arviointia	  edeltää	  usein	  tarveharkinta,	  jossa	  arvioidaan	  arvioinnin	  tarpeellisuus.	  Kaavan	  
luontoselvityksessä	  esitetyssä	  tarveharkinnassa	  todetaan:	  

Onkisalon-‐Herjaanselän	  Natura-‐aluerajausten	  välittömässä	  läheisyydessä	  ei	  ole	  myönnettyjä	  
rakennusoikeuksia,	  joten	  elinympäristöjen	  välitön	  pirstoutuminen	  tai	  heikentyminen	  rakentamisen	  
vuoksi	  ei	  vaikuta	  todennäköiseltä.	  

Joko	  selvityksen	  yhteydessä	  esitetään	  tarkoituksellisesti	  virheellistä	  tietoa,	  tai	  sitten	  käsitys	  tarveharkinnan	  
alueen	  laajuudesta	  perustuu	  väärään	  laintulkintaan.	  

Yleiskaava	  on	  viranomaispäätös,	  jolle	  on	  suoritettava	  Natura-‐arvioinnin	  tarveharkinta	  ja	  mahdollinen	  
Natura-‐arviointi	  sen	  koko	  vaikutusalueella.	  Nyt	  kyseessä	  olevan	  kaavan	  osalta	  se	  tarkoittaa	  myös	  vanhassa	  
kaavassa	  määriteltyjä	  rakennuspaikkoja	  ja	  –	  oikeuksia.	  Vuonna	  1997	  hyväksytyn	  kaavan	  osalta	  ei	  ole	  
olemassa	  olevaa	  Natura-‐arviointia,	  joten	  siihen	  ei	  voida	  viitata.	  

Liitteessä	  1	  on	  esitetty	  kuvina	  sellaiset	  kohdat	  kaava-‐alueesta,	  joissa	  kaavan	  suunniteltu	  rakentaminen	  
sijoittuu	  joko	  suoraan	  kiinni	  Natura-‐alueeseen	  tai	  sen	  välittömään	  läheisyyteen.	  Kohteita	  on	  huomattavan	  
monta,	  mikä	  ei	  vastaa	  lainkaan	  tarveharkinnassa	  annettua	  kuvausta.	  Harkinta	  tai	  varsinainen	  Natura-‐
arviointi	  on	  tältä	  osin	  tehtävä	  asianmukaisesti.	  

Natura-‐alueeseen	  suoraan	  rajautuvien	  tai	  sen	  välittömässä	  läheisyydessä	  sijaitsevien	  rakennuspaikkojen	  
osalta	  tulee	  rehevien	  luontotyyppien	  osalta	  arvioida	  myös	  vieraslajien	  leviämisestä	  mahdollisesti	  koituvat	  
vaikutukset.	  	  

Tarkastelussa	  tulee	  ottaa	  myös	  huomioon	  alueen	  hyvin	  korkea	  mitoitus,	  sen	  aiheuttama	  ihmisten	  
liikkuminen	  ja	  siitä	  aiheutuvat	  mahdolliset	  haitat	  häiriöherkille	  lintulajeille	  ja	  kulutusherkille	  luontotyypeille.	  
Jo	  pelkästään	  Natura-‐alueen	  lähialueelle,	  alle	  500	  metrin	  etäisyydelle	  rajauksen	  reunasta	  sijoittuu	  kaavassa	  
yhteensä	  noin	  120	  rakennuspaikkaa.	  Jos	  puskuria	  kasvatetaan	  1000	  metriin,	  on	  osoitettuja	  
rakennuspaikkoja	  jo	  noin	  280.	  Määrää	  voidaan	  pitää	  huomattavan	  korkeana	  ja	  se	  aiheuttaa	  merkittävää	  
painetta	  Natura-‐alueelle,	  joka	  tulee	  asianmukaisesti	  arvioida.	  Koko	  kaavan	  rakennuspaikkojen	  määrä	  on	  
tästä	  vielä	  moninkertainen.	  

Virkistyskäyttö	  listataan	  kohteen	  Natura-‐lomakkeella	  alueen	  merkittävimpänä	  uhkatekijänä.	  Lomakkeella	  
esitetään	  seuraava	  arvio:	  

Kohde	  on	  maakunnan	  monimuotoisempia	  ja	  rehevimpiä	  alueita,	  ja	  sillä	  on	  ainutlaatuisen	  tärkeä	  
tehtävä	  lehtolajiston,	  uhanalaisen	  linnuston	  ja	  muun	  vanhoista	  lehtimetsistä	  riippuvaisen	  lajiston	  sekä	  
mesotrofisen	  kalliokasvillisuuden	  suojelussa.	  Alueella	  on	  paljon	  rakentamatonta	  rantaa,	  joten	  alueella	  
on	  merkitystä	  myös	  rantojen-‐	  ja	  selkävesilinnuston	  suojelussa.	  

Retkeily	  saaristossa	  tulisi	  olla	  ohjattavaa,	  sillä	  alueella	  on	  melko	  vilkas	  veneliikenne	  ja	  hallitsematon	  
maastoutuminen	  voi	  aiheuttaa	  merkittäviä	  kulutusvaurioita	  ja	  tappioita	  selkävesilinnustolle.	  

Onkisalo	  –	  Herjaanselän	  osalta	  tarveharkinnassa	  ei	  mainita	  alueen	  suojeluperusteena	  olevia	  
luontotyyppejä.	  Alueen	  suojeluperusteena	  oleva	  luontotyypit	  ovat:	  
	  

• Kasvipeitteiset	  silikaattikalliot	  
• Kallioiden	  pioneerikasvillisuus	  (Sedo-‐Scleranthion	  tai	  Sedo	  albi-‐Veronicion	  dillenii)	  
• Boreaaliset	  luonnonmetsät*	  
• Boreaaliset	  lehdot	  
• Puustoiset	  suot*	  

	  
	  



Kaikkien	  edustavuudeksi	  on	  merkitty	  erinomainen	  ja	  luonnontilaisuudeksi	  erinomainen	  tai	  hyvä.	  Alue	  on	  
arvioitu	  merkitykseltään	  korkeimpaan	  luokkaan	  eli	  erittäin	  tärkeäksi	  kaikkien	  näiden	  luontotyyppien	  
suojelun	  kannalta.	  Alueen	  kallioluontotyyppejä	  voidaan	  pitää	  kulutukselle	  erityisen	  herkkinä	  
elinympäristöinä.	  Lehtojen	  osalta	  vieraslajien	  leviäminen	  on	  todellinen	  uhka.	  

Onkisalo	  –	  Herjaanselkä	  on	  arvioitu	  hyvin	  tärkeäksi	  alueeksi	  13	  suojeluperusteena	  olevan	  pesimälajin	  
osalta.	  Tämän	  lisäksi	  alueella	  esiintyy	  pesivänä	  kaksi	  uhanlaista	  lajia,	  joiden	  tiedot	  eivät	  ole	  julkisia.	  Useat	  
näistä	  lajeista	  ovat	  pesimäaikanaan	  herkkiä	  häiriölle.	  Suojeluperusteena	  olevat	  pesimälajit	  ovat:	  

• haarahaukka	  
• harmaapäätikka	  
• helmipöllö	  
• huuhkaja	  
• härkälintu	  
• kalatiira	  
• kuikka	  
• kurki	  
• laulujoutsen	  
• mehiläishaukka	  
• metso	  
• nuolihaukka	  
• palokärki	  
• pikkulepinkäinen	  
• pyy	  
• tuulihaukka	  
• viirupöllö	  
• 2	  uhanalaista	  lajia	  

Johtopäätöksenä	  voidaan	  todeta,	  että	  Natura-‐arvioinnin	  tarveharkinta	  perustuu	  osin	  virheelliseen	  tietoon.	  
Harkinnassa	  ei	  esitetä	  minkäänlaista	  selvitystä	  Natura-‐alueen	  suojeluperusteina	  olevien	  lintulajien	  tai	  
luontotyyppien	  sijoittumisesta	  suhteessa	  suunniteltuun	  rakentamiseen.	  Harkinnassa	  ei	  myöskään	  
tarkastella	  kaavan	  vaikutuksia	  alueen	  uhaksi	  mainitun	  virkistyskäytön	  määrään.	  Rantalinnuston	  pesintään	  
kohdistuvan	  häiriön	  lieventävänä	  asianhaarana	  mainittu	  vain	  kesäaikainen	  käyttö	  voidaan	  katsoa	  
osoitukseksi	  riittävän	  asiantuntemuksen	  puuttumisesta.	  

Tehdyn	  tarveharkinnan	  ja	  kaavan	  selvitysten	  ei	  voi	  katsoa	  riittävällä	  tavalla	  vastaavan	  kysymyksiin	  
mahdollisten	  haitallisten	  vaikutusten	  todennäköisyydestä	  ja	  merkittävyydestä.	  	  Harkinta	  tulee	  tehdä	  
uudelleen	  perustuen	  asianmukaisiin	  selvityksiin.	  Tässä	  lausunnossa	  esitettyjen	  näkökohtien	  valossa	  on	  
selvää,	  että	  kaavasta	  on	  laadittava	  varsinainen	  Natura-‐arviointi.	  	  	  

5.	  Muut	  luontoselvitykset	  

Kaavaluonnoksesta	  tehdyssä	  lausunnossa	  on	  nostettu	  esille	  viitasammakon	  runsas	  esiintyminen	  alueella.	  
Viitasammakko	  on	  mainittu	  EU:n	  Luontodirektiivin	  liitteessä	  IV(a)	  ja	  sen	  lisääntymisalueiden	  heikentäminen	  
on	  direktiivin	  mukaan	  kielletty.	  

Kaavan	  valmistelussa	  ei	  ole	  tehty	  varsinaista	  viitasammakkoselvitystä.	  Koska	  kaavan	  tavoiteltu	  mitoitus	  on	  
huomattavan	  korkea,	  on	  tavanomaista	  tärkeämpää	  selvittää	  viitasammakon	  esiintymisalueet	  ja	  osoittaa	  ne	  
kaavakartalla.	  Alueille	  on	  tarpeen	  asettaa	  lajin	  esiintymisen	  turvaavat	  kaavamääräykset.	  Alueiden	  
selvittämiseksi	  on	  tarpeen	  tehdä	  viitasammakkoselvitys.	  



6.	  Yksityiskohtaiset	  huomiot	  

1.	  Rakennuspaikkojen	  määrän	  selvä	  kasvattaminen	  Natura-‐alueen	  välittömässä	  läheisyydessä	  on	  jäänyt	  
harkinnassa	  kokonaan	  huomiotta	  Judinkallion	  alueella.	  Kohta	  on	  huomioitava	  erityisesti	  Natura-‐arvioinin	  
tarveharkinnassa	  tai	  varsinaisessa	  arvioinnissa.	  

	  

	  

2.	  Uusien	  rakennuspaikkojen	  sijoittaminen	  Petäjäsaaren	  ja	  Halkosaaren	  suojelualuevarauksen	  välittömään	  
läheisyyteen	  ei	  ole	  perusteltua.	  

	  



3.	  Rakennuspaikkojen	  sijoittuminen	  liito-‐orava	  elinpiirille	  (luo-‐1)	  Lempäänjärven	  alueella	  ei	  ole	  mahdollista.	  
Liito-‐orava	  on	  mainittu	  EU:n	  Luontodirektiivin	  liitteessä	  IV(a)	  ja	  sen	  lisääntymis-‐	  ja	  levähdyspaikkojen	  
hävittäminen	  ja	  heikentäminen	  on	  kielletty.	  

	  

	  

	  

Yhteenveto	  
	  

Yhdistys	  vaatii,	  että	  kaavaehdotus	  palautetaan	  uudelleen	  valmisteluun	  ja	  sitä	  täydennetään	  asianmukaisilla	  
selvityksillä	  ja	  vaikutusten	  arvioinneilla.	  	  

	  

Jyväskylässä	  25.2.2016	  
Keski-‐Suomen	  Lintutieteellinen	  Yhdistys	  ry.	  

	  

Heikki	  Helle	   	   	   	   Jarmo	  Jokinen	  
puheenjohtaja	  	   	   	   taloudenhoitaja



LIITE	  1.	  	  

Liitteessä	  esitetään	  esimerkkejä	  Onkisalo	  –	  Herjaanselän	  Natura-‐alueeseen	  rajoittuvista	  tai	  sen	  välittömässä	  
läheisyydessä	  sijaitsevista	  rakennuspaikoista.	  Natura-‐alue	  on	  rajattu	  palloviivalla.	  Esimerkeissä	  on	  myös	  
useita	  Onkisalon	  arvokkaan	  kallioalueen	  päälle	  sijoittuvia	  rakennuspaikkoja.	  Esimerkkiluettelo	  ei	  ole	  
kattava.	  

	  

	  

	  


