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1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 

Toivakassa ollaan päivittämässä kunnan läntisen alueen rantaosayleiskaavaa. Alue on 

jaettu kahteen osaan, joista tässä käsitellään eteläistä osa-aluetta 1. Kaava-alue sijoittuu 

Päijänteen ja nelostien väliselle alueella Nisulan kylän kohdalla. Alue käsittää Päijänteen 

rantaa-alueita, alueen pienempiä järviä ja lampia sekä Nisulan kyläkaavan alueen. 

Selvitysalueen rajaus ja sijainti on esitetty kuvassa 1. 

Toimeksiantona oli kaavan laatimista tukevan maisemaselvityksen laatiminen. 

Tavoitteena oli kerätä riittävät tiedot, jotta alueen mahdollisten arvokkaiden luonnon- ja 

kulttuurimaisemien turvaaminen voidaan varmistaa maankäyttö- ja rakennuslain 

edellyttämällä tavalla. 

Tämän selvityksen maastotyöt tehtiin marraskuussa 2020 Maastotyöt suorittivat FM 

biologi Tuomo Pihlaja, FT biologi Marjo Pihlaja ja Matti Sissonen Latvasilmu osk:sta. 

Raportin laativat Marjo ja Tuomo Pihlaja. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ja rajautuminen. 

2 Maastotyöt ja menetelmät 

2.1 Maastotöiden aikataulu ja toteutus 

Maastotyöt suoritettiin 10.11.2020-16.11.2020 välisellä ajalla. Selvitysalueen pienet 

järvet ja lammet inventoitiin rannoilta käsin. Päijänteen osuus kierrettiin 

kokonaisuudessaan rantoja pitkin veneellä.  
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2.2 Maisemaselvityksen menetelmä 

Maisemaselvityksessä selvitettiin vesistöjen maisema-arvot. Tässä raportissa kuvataan 

selvitysalueen maisemalliset erityispiirteet sekä eri osa-alueiden luonne ja erityispiirteet. 

Kaavoitettavat ranta-alueet on luokiteltu kolmeen luokkaan: 

• Luokka 1 – Maisemallisesti herkät alueet, joille rakentamista ei suositella  

• Luokka 2 – Kohtalaisen sietokyvyn alueet, joilla on maisemallisia arvoja 

(luonnonmaisema tai kulttuurimaisema) tai herkkiä kohteita lähellä  

• Luokka 3 – Tavanomaiset alueet, joiden rakennettavuuden sietokyky on 

hyvä 

 

Luokitus perustuu ranta-alueiden maiseman sietokykyyn. Sietokykyyn vaikuttavia 

tekijäitä ovat mm. rannan avoimuus, jyrkkyys, soistuneisuus ja kalliokasvillisuuden 

heikko kulutuskestävyys. 

Maastoinventoinnin lisäksi huomioidaan jo tunnistetut maisemallisesti arvokkaat kohteet, 

kuten mahdolliset valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-

alueet. Luokitellut alueet on esitetty kartalla liitteessä 1. 

3 Selvitysalueen yleiskuvaus 

Selvitysalueeseen kuuluu noin 15 kilometriä Päijänteen rantaviivaa Rutalahdella ja 13 

erillistä järveä ja lampea. Tästä selvityksestä jätettiin pois alle hehtaarin kokoluokan 

lammet ja muut pienet järvet, joille ei käynnissä olevassa kaavoituksessa olla 

osoittamassa maankäytön muutoksia. Selvitykseen jäi jäljelle Vihijärvi ja neljä muuta 

selvästi pienempää järveä. Kohteiden perustiedot ja numerointi on esitetty taulukossa 1. 

Nisulan kyläkaava-alueen pinta-ala on noin 63 hehtaaria. 

Taulukko 1. Kaava-alueen rantaosayleiskaavan järvien ja lampien perustiedot ja 
tunnistenumerointi. 

# Nimi Selvitys Peruste Pinta-ala (ha) 

1 Vihijärvi Kyllä   123.8 

2 Vennalampi Kyllä   13.9 

3 Iso Kylkislampi Kyllä   13.6 

4 Iso Jouhtjärvi Kyllä   11 

5 Iso-Loppanen Kyllä   9 

 Pieni Kylkinen Ei luonnonsuojelualueella 1.4 

 Niinilampi Ei ei rakentamista 1.3 

 Kapealampi Ei alle 1 ha 1 

 Pieni-Loppanen Ei alle 1 ha 0.9 

 Pieni Jouhtjärvi Ei alle 1 ha 0.8 

 Levälammit 1 Ei alle 1 ha 0.3 

 Levälammit 2 Ei alle 1 ha 0.1 

 Kuivalampi Ei alle 1 ha 0.1 
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4 Maisemaan liittyvät aluevaraukset 

Kaava-alueelle sijoittuu Viisarinmäki – Rutalahti (MAO090074) valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue.  

 

Kuva 2. Viisarinmäki – Rutalahti (MAO090074) valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. 
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Vahvistetussa muodossa se koskettaa lähinnä Vennalampea, joka sijaitsee rajauksen 

sisällä. Alueen painotus on kulttuurimaisemassa ja toisaalta luonnonmaiseman arvoissa, 

jotka sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Vennalammesta mainitaan näin: 

Vihijärven eteläpuolella on pitkänomainen Vennalammen vesi- ja mäkimaisema, 

joka rajoittuu kallioisiin mäkiin. 

Valtakunnalliset maisema-alueet ovat päivitystyön alaisia ja uudessa ehdotuksessa 

aluetta esitetään laajennettavaksi: 

Viisarimäen ja Rutalahden laaksomaisema on poikkeuksellisen jylhä, 

korkearinteiseen murroslaaksoon syntynyt maisemakokonaisuus. Alue on 

valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Viisarinmäki–Rutalahti, 1995), jonka 

rajausta esitetään laajennettavan laaksoa ympäröivien kallioiden lakialueilla. 

Laajennettuna alue ulottuu myös Iso-Loppasen ja Levälampien kaava-alueelle. Vanha ja 

uusi rajaus on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 3. Vihijärven peltolaaksoa kuvattuna Vennalammen suuntaan. Nykyisellään järven 

näkyvyys esimerkiksi Rutalahdentielle on rajoittunut. 

Alueelle sijoittuu kaksi valtakunnallisesi arvokkaaksi arvioitua kallioaluetta: KAO090069 

Huuvuori-Kuivavuori-Kylkisvuori (luokka 4 - arvokas kallioalue) ja KAO090127 

Vällyvuori-Jouhtvuori (luokka 3 - hyvin arvokas kallioalue). Alueet sivuavat selvitetyistä 

alueista Iso Kylkislampea, Vennalampea, Iso-Loppasta ja Iso Jouhtjärveä. 
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Kuva 4. Kaava-alueeseen vaikuttavat valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet. 
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5 Maisemaselvityksen tulokset 

Seuraavassa esitellään kaavan kohdealueiden maisemalliset piirteet ja tehdyn 

maisemaluokituksen perusteet. Maisemaluokitukset on esitetty karttamuodossa liitteessä 

1.  

5.1 Vihijärvi 

Vihijärvi on pitkulainen ja rannoiltaan pitkälti rakennettu. Ranta-alueille on paljon järveen 

ulottuvia peltomaita. Itärannalla asutusta ja peltoja on vähemmän, ja siellä osa vanhoista 

viljelysmaista on metsitetty. Muotonsa ja luonteensa vuoksi järvi on maisemalisesti hyvin 

rakentamista kestävä. Järvi on selvästi muita alueen järviä rehevämpi ja 

maisemakuvaltaan erilainen. Esimerkiksi järviruokoa kasvaa runsaasti, laajimmin järven 

eteläpäässä. 

Keskeinen ja hallitseva maisemallinen elementti on järven keskellä sijaitseva ja ainoa 

saari Vihisaari. Se on rajattu myös luontotyyppikohteena. Alueen peltomaisemien ei 

arvioitu muodostavan kaavassa erikseen huomioitavia maisema-arvoja. 

Järven eteläpäähän keskittyy monia luontoarvoja. Rannoilla on myös monia 

viitasammakon lisääntymisalueita. Vihijärven kaakkoisosassa on pohjavesialue. 

Vihijärvi sijoitettiin pääosin maisemaluokkaan 3 ja Vihisaaren osalta luokkaan 1. 

 

Kuva 5. Vihijärven maisema on tyypillistä maalaismaisemaa, tässä järven pohjoispää. 
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Kuva 6. Vihijärven rehevään eteläpäähän keskittyy arvokasta luonnonmaisemaa ja luontoarvoja. 

 

Kuva 7. Vihisaari on Vihijärven keskeisin maisemaelementti. 
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5.2 Vennalampi 

Vennalampi kuuluu kokonaan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen 

(Viisarimäki-Rutalahti). Lampi sijoittuu melko jyrkkien rinteiden väliseen laaksonpohjaan. 

Maisema-alue sisältää sekä luonnonmaisemallisia että kulttuurimaisemallisia 

elementtejä. Vennalampi sijoittuu näiden arvojen vaihettumisvyöhykkeeseen arvokkaan 

peltolaakson eteläpäässä. Vennalammella on jo runsaasti rakennettuja rantoja, jotka 

hallitsevat lammen lähimaisemaa. Lammen itäpuolella melko lähellä kulkee Rutalahdetie, 

jolta näkymät Vennalammelle ovat nykyisellään melko rajoittuneet. Molempien rantojen 

ylärinteet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioituun kallioalueeseen 

(KAO090069). 

Lammen maisemallinen ilme antaa mahdollisuuden pienelle lisärakentamiselle, eikä 

lammella itsellään tunnistettu merkittäviä maisemallisia arvoja. Rajoituksia aiheuttavat 

kuitenkin alueella esiintyvät monet luontoarvot. 

Vennalampi sijoitettiin maisemaekologiseen luokkaan 2. 

 

Kuva 8. Vennalammen pohjoispään asutusta kuvattuna itärannalta. 



Toivakan länsiosan ROYK:n maisemaselvitys, osa-alue 1 
 

  10  

 

 
 

 
  

 

Kuva 9. Vennalammen eteläpää. 

5.3 Iso Kylkislampi 

Iso Kylkislampi pitkulainen ja kapea, erämaisen luonteen omaava pikkujärvi. Rantojen 

puustossa on monin paikoin vanhan metsän tuntua ja runsaasti lahopuuta. Mänty on 

maisemassa hallitseva. Rannoilla erityyppiset suot ovat yleisiä. Lammella on jo neljä 

rakennettua rakennuspaikkaa ja mahdollisuudet lisätä rakentamista maisemallisesti 

kestävästi ovat rajoitetut. Maisemallisesti erityisiä alueita ovat lammen pohjoista 

vesialuetta hallitseva pieni niemi ja toisaalta itärannan laajahko pirunpeltoalue. Myös 

eteläpää on hyvin kapeana maisemallisesti herkkä ja käsittää arvokkaita suo- ja 

puroluontoon liittyviä luonnonmaisema-arvoja. 

Alueen luontoselvityksessä alueelta on todettu huomattavan paljon moninaisia 

uhanalaiseen lajistoon ja luontotyyppeihin sekä luonnonsuojelulain heikentämiskieltoon 

liittyviä luontoarvoja. 

Iso Kylkislampi sijoitettiin maisemaekologiseen luokkaan 2 ja maisema-arvokohteiden 

osalta luokkaan 1. 
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Kuva 10. Iso Kylkislammen keskiosan länsirannan maisemallisesti keskeinen niemi. 

 

Kuva 11. Iso Kylkislammen itärannan laajahko pirunpelto. 
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Kuva 12. Iso Kylkislammen kapeata eteläpäätä. 

5.4 Iso Jouhtjärvi 

Iso Jouhtjärvi on kapeahko pikkujärvi. Järven maisemakuva on metsäinen, joskin tuoreet 

hakkuut luoteis- ja kaakkoisrannoilla ovat rikkoneet maisemakuvaa pahasti. Länsiranta 

on maisemiltaan tavanomainen ja rakentamiseen hyvin soveltuva. Eteläosa on luhtainen 

ja muuta järveä rehevämpi. Itäranta kuuluu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi 

arvioituun kallioalueeseen (KAO090127) ja on maisemiltaan poikkeuksellisen edustava. 

Alueella on muun muassa laajahko pirunpeltoa ja jylhää, lohkareista vuorenrinnettä. 

Alueella on huomattavan paljon lahopuuta. 

Iso Jouhtjärvi sijoitettiin maisemaekologiseen luokkaan 3, ja maisema-arvokohteiden 

osalta luokkaan 1. 
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Kuva 13. Iso Jouhtjärven itärannan laajin pirunpelto. 

 

Kuva 14. Iso Jouhtjärven itärannan maisemallisesti vaikuttavaa lohkareista rinnettä. 
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5.5 Iso-Loppanen 

Iso-Lopanen on maisemakuvaltaan erämaisen luonteen omaava pikkujärvi. Pääosa 

järvestä kuuluu valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (Viisarimäki-Rutalahti). 

suunniteltuun laajennukseen. Idässä ja etelässä ranta-alueita kuuluu myös 

valtakunnallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen (KAO090069). 

Luonnonmaisemassa hallitsevia ovat toisaalta muutamat rantarämeet ja itärannan 

louhikkoinen rantaosuus. Edustavin osuus kuuluu valtakunnalliseen maisema-alue-

ehdotukseen. Maisemakuvan kannalta rakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet ovat 

lammen länsirannalla. 

Iso-Loppanen sijoitettiin länsirannan osalta maisemaekologiseen luokkaan 3 ja itärannan 

osalta luokkaan 2 ja maisema-arvokohteiden osalta luokkaan 1. 

 

 

Kuva 15. Iso-Loppasen eteläpään maisema, jossa perimmäisenä rantaräme. 
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Kuva 16. Iso-Loppasen itärannan valtakunnallisesti arvokkaaseen kallioalueeseen kuuluvaa 
louhikko- ja kalliomaastoa. 

5.6 Päijänteen rannat 

Päijänteen rantamaisemaa kaava-alueella hallitsevat melko tiheään rakennetut 

rantaosuudet, korkeat mäet ja eteläosassa Haukkavuoren jylhä rinne yhdessä 

Pätiänsaaren kanssa. Rannoille sijoittuu useita luonnonarvoiltaan huomattavia kohteita 

(Häyhä 2015). Monet kohteista ovat maisemallisestikin huomattavia. 

Kuvaus etenee osa-alueittain Päijänteen rantaa luoteesta kaakkoon edeten: 

Riutanpohjan ja Ojansuunniemen välille jää noin 200 m kivikkoista rakentamatonta 

rantaa, muutoin ranta on kauttaaltaan rakennettua Hyssänniemeen saakka. 

Niemelänniemessä rantarakennuspaikat ovat hieman harvemmassa. Niemessä ja sen 

itäreunalla aukeaa Nisulanlahdelle Niemelän tilan muodostama kulttuurimaisema. 

Samoin Nisulanlahden itäreunalla on lahdelle avautuvaa peltomaisemaa (kuva 17). 

Luonnonmaisemaa ei edellä mainituilla rantaosuuksilla ole. Päijänteen maisemassa 

Nisulanlahden suulla näkyvät laajalti korkeiden mäkien ylärinteillä tehdyt hakkuut. 
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Kuva 17. Nisulanlahden itärannan peltomaisemaa. 

Nisulanlahden ja Laajanlahden erottavat Hyssänniemi, Välisaaret ja Tervasaaret 

muodostavat erityisen herkän maisemakokonaisuuden. Rakentamaton niemenkärki 

saarineen muodostaa koko Päijänteen rantaan sijoittuvan kaava-alueen osalla 

harvinaisen ja komean luonnonmaisemanäkymän yhdessä taustalla siintävien jylhien 

mäkien kanssa (kuva 18). 

 

Kuva 18. Vasemmalla on Tervasaarten kärki, taustalla näkyvät Haukkavuori ja oikeassa 

laidassa Pätiänsaari. 

Laajanlahden länsipuoli on maisemallisesti herkkää ja näillä rantaosuuksilla on alueelle 

harvinaista luonnonmaisemaa ruovikkoisine ja rakentamattomine rantoineen. Tänne 

sijoittuu myös lajistoa, joiden elinalueita koskee luonnonsuojelualain heikentämiskielto. 

Itäinen puoli Laajanlahdesta on tiuhaan rakennettu eikä sisällä maisema-arvoja lukuun 

ottamatta Laajanniemen kärkeä. Laajanniemen itään avautuva ranta on rakentamatonta 

ja maisemallisesti arvokasta luonnonmaisemaa, jossa on myös merkittäviä eläinlajistoon 

liittyviä arvoja. Niemen rannat näkyvät laajalti ympäristöönsä. Laajanniemen tyvellä 
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avautuu peltomaisemaa. Laajanniemen tyveltä rannat ovat tiuhaan rakennettuja 

eteläiseen Haukkavuoreen asti eivätkä sisällä erityisiä maisema-arvoja. 

 

Kuva 19. Laajanniemen itään avautuvaa luonnonmaisemaa. Rantaviivan puusto on 

lehtipuuvaltaista ja selvityshetkellä marraskuussa lehdetöntä. 

Rakentamaton ja jylhä Pätiänsaari muodostaa yhdessä suojellun Haukkavuoren kanssa 

erittäin huomattavan maisemakokonaisuuden, joka edustaa parhaimmillaan Pohjois-

Päijänteen itärantojen jylhiä mäkimaisemia (kuvat 18 ja 20). Tällaisia näkymiä on jäljellä 

hyvin vähän, sillä rantojen tiivis rakentaminen ja toisaalta mäkialueiden lakiosien ja 

järven puoleisten rinteiden laajat avohakkuut ovat muuttaneet maisemaa voimakkaasti. 

 

Kuva 20. Pätiänsaaren jylhiä kalliorantoja. 

Haukkavuoresta kaakkoon Toivakan kunnan rajalle asti jatkuvat rakentamattomat rannat 

ovat maisemallisesti merkittäviä. Alueella on runsaasti louhikoita. Metsäiset rannat ovat 

luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokaita ja soveltuisivat todennäköisesti 

vapaaehtoisuuteen perustuvaan METSO-metsiensuojeluohjelmaan (kuva 21). 
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Kuva 21. Metsäistä ja lähes rakentamatonta rantaviivaa Haukkavuoresta kaakkoon 

ennen kuntarajaa. Rannassa on vain pieni maisemaan sulautuva saunamökki. 

5.7 Nisulan kyläalue 

Kaavarajaukseen kuuluu Nisulan kyläalue. Aluetta jäsentää sen idästä länteen halkova 

loivasti mutkitteleva Nisulan kylätie. Asutus on melko harvaa ja vanha peltomaisema on 

osin sulkeutunut ja pensoittunut. Kovin laajoja näkymiä ei avaudu missään kohtaa tien 

varressa.  

Merkittävin maisemallinen kohta on alueen itäosassa Heikkilän talon kohdalta pohjoiseen 

kohti Ylätaloa aukeava näkymä. Peltomaisemaa täydentäviä elementtejä ovat Ylätaloon 

johtava kuusirivi ja Ylätalon vanha harmaantunut ulkorakennus (kuva 22). Muuten pellot 

sijaitsevat kaava-alueen reunamilla ja ovat näkymiltään melko suppeita ja pienipiirteisiä. 

Kylätien varrella on myös huonokuntoista rakennuskantaa, mikä osaltaan vaikuttaa 

maisemakuvaan. Kylän länsiosan alueella on myös suoritettu tuoreeltaan melko laajoja 

avohakkuita, millä on ollut vaikutusta kylän maisemakuvaan. 

Niemelä-tien varressa sijaitse keltainen Nisulan kylätalo, joka tyypillinen vanha 

koulurakennus. 

Selvityksen perusteella Nisulan kylän alueella ei todettu sellaisia maisemallisia arvoja, 

jotka tulisi erityisesti huomioida alueen kaavoituksessa. Kyläalue sijoitettiin 

maisemaekologiseen luokkaan 3. 
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Kuva 22. Nisulan kylän edustavin kulttuurimaisema aukea Nisulan kylätieltä Ylätalon suuntaan. 

  

Kuva 23. Nisulan kylätietä kuvattuna idän suuntaan. 
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Kuva 24. Nisulan kylätalo kuvattuna pohjoisesta. 

 

Kuva 25. Nisulan kyläalueella on tehty maisemakuvaan vaikuttavia avohakkuita. 
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