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Yleistä
Valtioneuvosto on tehnyt elokuussa 1998 päätöksen Furuholmenin saaren sisällyttämisestä Natura
2000-verkostoon osana Saaristomeren Natura-aluetta (FI0200090). Saarella olevien luontotyyppien
suojelu on tarkoitus panna täytäntöön maankäyttö- ja rakennuslailla. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että loma-asuntojen rakentaminen Furuholmenille ei saa merkittävästi heikentää niitä
luontotyyppejä, joiden vuoksi alue on otettu mukaan Natura 2000-verkostoon. Nykyisessä kaavassa
tontit (3RA+3RA) on sijoitettu Naturan ulkopuolelle, mutta liian ahtaasti ja osin
rakennuskelvottomiin paikkoihin. Yksi loma-asunto on jo rakennettu. Vireillä olevan
kaavamuutoksen ehdotuksessa Natura-alueelle on sijoitettu viisi rakennuspaikkaa.

Mikäli katsotaan, että maankäyttö- ja rakennuslaki ei luontotyyppien suojelukeinona riitä, on
kokonaisuutta tarkasteltava luonnonsuojelulain kautta. Kaavamuutosta varten laaditussa
naturavaikutusten arvioinnissa ei Furuholmenia ole käsitetty riittävän yksityiskohtaisesti, jotta
johtopäätöstä heikentääkö kaavaehdotus suojeluperusteina olevia luontotyyppejä merkittävästi, olisi
voitu tehdä. Mikäli luontotyyppien säilyminen on uhattuna, luonnonsuojelulaki antaa valtiolle
mahdollisuuden korvata osan rakennuspaikoista, mikä edellyttää rakennuspaikkojen ulkopuolisen
osan rauhoittamista yksityiseksi suojelualueeksi. Maanomistajat ovat ilmoittaneet, että eivät ole
halukkaita myymään rakennuspaikkojen ulkopuolisia alueita.

Maastokäynnin tarkoituksena oli selvittää onko Furuholmenille mahdollista luontoarvojen puolesta
ylipäänsä rakentaa siellä jo olevan yhden loma-asunnon lisäksi. Samalla oli tarkoitus katsoa mihin
nuo mahdolliset paikat voisivat sijoittua. Saari kierrettiin maanomistajien opastuksella etelästä
pohjoiseen ja kaavaehdotuksen rakennuspaikat merkittiin gps:llä. Samalla todettiin
rakennuspaikoilla olevat luontotyypit ja keskusteltiin mahdollisuuksista rakentaa luontotyypeille.

Vaikka maastokäynti tehtiin tammikuun alussa, olivat olosuhteet luontotyyppien havainnointiin
hyvät. Maassa ei ollut lunta ja saaren luontotyyppien ominaispiirteet olivat hyvin esillä.

Maastohavainnot
Furuholmenin saari on rakennetun loma-asuntotontin ulkopuolisilta alueilta täysin luonnontilainen.
Myös jo rakennettu alue on säilynyt hyvin eikä kulumisen jälkiä juurikaan ole tontilla nähtävissä.
Saaren naturaluontotyypit on ilmakuvatarkastelun ja maastokäynnin perusteella rajattu liitteenä
olevalle kartalle. Kartalla näkyy myös voimassaolevan kaavan Naturan ulkopuolelle sijoittuva
rakennuskortteli saaren keskiosassa itärannalla.

Havaitut luontotyypit ja niiden edustavuus ja luonnontila:



9010*boreaalinen luonnonmetsä, edustavuus ja luonnontila pääosin erinomainen
1220 kivikkoranta, edustavuus ja luonnontila hyvä
91D0*puustoinen suo, edustavuus ja luonnontila erinomainen
8220 silikaattikallio, edustavuus ja luonnontila  hyvä
9050 lehto, edustavuus ja luonnontila hyvä

*-merkintä tarkoittaa ensisijaisesti suojeltavaa luontotyyppiä (ovat vaarassa hävitä ja EU:lla on
niiden säilymisestä erityisvastuu)

Kaavaehdotus ja luontotyypit
Kaavaehdotuksen mukaan saarelle tulisi viisi uutta rakennuspaikkaa. Myös olemassa olevaa
rakennuspaikkaa laajennetaan osittain Natura-alueen puolelle. Tälle osalle on tarkoitus rakentaa
sauna. Maastossa otetut rakennuspaikkojen pisteet ja kaavaehdotus näkyvät liitekartalla.

Kuten luontotyyppikartasta havaitaan, on koko saari luonnoltaan Naturan suojeluperusteina olevia
luontotyyppejä. Kaavaehdotukseen merkityistä RA-paikkojen pinta-aloista suurin osa on
ensisijaisesti suojeltavaa boreaalisen luonnonmetsän aluetta, muulla osalla on puustoisia soita,
silikaattikallioita ja pienellä pinta-alalla kivikkorantaa.. Naturan ulkopuolisesta itärannan alueesta
osa on boreaalista luonnonmetsää ja loput lehtoa.

ELY-keskuksen kannanotto
ELY-keskus katsoo, että kuuden rakennuspaikan sijoittelua ei voida toteuttaa kaavaehdotuksen
mukaisesti. Sen sijaan saarelle on jo rakennetun loma-asunnon lisäksi mahdollista toteuttaa kaksi
omarantaista loma-asuntoa. Toinen näistä sijoittuu saaren pohjoisosaan itärannalle ja toinen
eteläosaan (pohjoisempi rakennuspaikka). Näillä tonteilla boreaalisen luonnonmetsän edustavuus ei
ole yhtä hyvä kuin muualla saarella.
Tonttien sijoittelusta keskusteltiin myös maastokäynnillä. Pohjoisosan länsirannan tontti on maaston
muodoilta ja luontotyyppien luonteen huomioon ottaen vaikeammin toteutettava. Eteläosan
pohjoisempaa tonttia myös maanomistajat pitivät sijainniltaan parempana.
Kemiönsaaren kunta on maastokäynnillä otettujen maastopisteiden avulla laatinut Furuholmenia
koskevan kaavaehdotuksen. Ehdotuksessa rakennuspaikkojen ulkopuolinen alue on merkitty SL-
merkinnällä. Suojelualueeseen tulee sisällyttää myös itärannan Naturan ulkopuolinen alue.
Naturan ulkopuolisen itärannan luontotyypit boreaalinen luonnonmetsän ja lehdon alue kompensoi
osin Natura-alueella tapahtuvaa rakentamista. Rakennustarvikkeet on mahdollista viedä
rakennuspaikoille suoraan rannasta. Muu kulku loma-asunnoille tapahtuu pääasiallisesti itäreunalla
olevan yhteislaiturin ja siitä lähtevän polun kautta. Rakentaminen ja loma-asuntojen vesienkäsittely
tulee tapahtumaan Kemiönsaaren kunnan lupaehtojen mukaisesti, jolloin esim. pesuvedet johdetaan
umpisäiliöön.
Kahden rakennuspaikan ja rakennetun loma-asunnon saunan toteuttamisen ei voida katsoa
merkittävästi heikentävän niitä luontoarvoja, joiden vuoksi Furuholmen on otettu osaksi
Saaristomeren Natura-aluetta.

Jatkotoimet
Kunta varaa maanomistajille vielä mahdollisuuden kommentoida korjattua kaavaehdotusta
Furuholmenin osalta. ELY-keskus ja maanomistajat aloittavat neuvottelut yksityisen suojelualueen
perustamisesta. Luonnonsuojelulain 24 §:n mukaan suojelualuetta ei voida perustaa ennen kuin on
sovittu aluetta koskevista suojelumääräyksistä ja korvauksen suuruudesta.
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