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Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021   

  

   

    

 

Toivakan kunta 

  

KESKI-SUOMEN ELY- KESKUKSEN LAUSUNTO 29.6.2020 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N 

MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 LUONNOKSESTA   

 

Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on tutustunut kyseiseen 

osayleiskaavaluonnokseen ja toteaa siitä sen käyttöön toimitettujen asiakirjojen 

perusteella kommentteinaan seuraavaa 

 

Maankäyttö ja kaavoitus 

 

Mitoitus 

Kaavaselostuksen mukaan laskennallisesti koko kaava-alueen rakennustehok-

kuusluvuksi saadaan 6,55 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille. 

Varsin korkeaa mitoitusta on käytetty myös selkeästi rakentamiseen heikommin 

soveltuvilla ja luontoarvoja sisältävillä alueilla, kuten kaavan eteläisin osa-alue, 

Haukkavuoren alue. Lisäksi huomioon tulee ottaa, että rakennuspaikkakohteinen 

rakennusoikeus on jopa 350 k-m2 ja erityisesti se, että rakentaminen on mahdol-

lista sijoittaa kokonaisuudessaan erittäin lähelle rantaa, lähimmillään RA-

paikoilla 25 m etäisyydelle rantaviivasta. Tältä osin ELY-keskus katsoo, että mi-

toitusta ja rakentamisen sijoittumista olisi syytä vielä harkita. 

 

Ranta-alueiden loma-asutusta koskevalle asema- ja yleiskaavalle maankäyttö- ja 

rakennuslain 73 §:ssä asetetut vaatimukset koskevat muun ohella rakentamisen ja 

muun maankäytön sopeutumista rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön samoin 

kuin vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteiden huomioon ottamista. Lisäksi 

kaavaa laadittaessa on katsottava, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä 

rakentamatonta aluetta. 

 

Kaava-alueen rakennustehokkuutta on pidettävä varsin korkeana. Kun kokonais-

arvioinnissa otetaan huomioon alueen erityispiirteet sekä luontoselvityksessä   

osoitetut   arvokkaat   alueet, tehokas   mitoitus näyttäisi johtavan karttatarkaste-

lunkin perusteella siihen, että rakentamista sijoittuu osin useamman rakennus-

paikan ryhmissä myös alueille, joilla on selvitysten mukaan luontoarvoja. Esi-

merkiksi Vihijärvellä on kolme muutoksessa osoitettua uutta rakennuspaikkaa, 

jotka on osoitettu direktiivilajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen taakse. 

 

Korkeampaa tehokkuus lukua voi olla perusteluta käyttää esimerkiksi kyläaluei-

den alueella, mutta sielläkin ei saa johtaa siihen, että suojeltujen laji- tai luonto-

tyyppien suojeluarvot ja elinympäristöt heikenny. 

 

Emätilaselvityksen sivun kaksi ylälaidassa kohteen 200b kohta tulee vielä tarkis-

taa. Selvityksen mukaan tilan rakennusoikeus, 5 rakennuspaikkaa, on siirretty 

toiselle tilalle, mutta selvitys kuitenkin näyttää tilalle edelleen 2 rakennuspaikkaa. 
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Vastine:      

Mitoitus  

 

Nyt laadittavana oleva Toivakan Länsiosan osa-alueen 1 rantaosayleiskaava muu-

tos on yksi osa Toivakan kunnan kaikkien rantaosayleiskaavojen muutosta. Ran-

taosayleiskaavojen muutosten tavoitteista sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteista 

on neuvoteltu ELY- keskuksen kanssa ainakin 18.2.2014, 27.8.2014, 10.3.2015 ja 

27.11.2015. Rantaosayleiskaavojen muutosten uusien suunnittelu- ja mitoituspe-

rusteiden laatimisessa on huomioitu ELY- keskuksen neuvotteluissa esittämät 

muutostarpeet.  

 

Toivakan kunnanvaltuusto hyväksyi ensimmäisenä 27.4.2015 Itäisen alueen ran-

taosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoi-

tusperiaatteet. Toivakan valtuuston hyväksymiä tavoitteita sekä suunnittelu- ja 

mitoitusperiaatteita on noudatettu maanomistajien tasapuolisen kohtelun mukai-

sesti yhdenmukaisesti kaikissa kunnan rantaosayleiskaavojen muutoksissa, joita 

ovat;  

- Itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, laajennus ja kumoaminen / osa-alue 

1 (kvalt 11.12.2017 hyväksymä, voimaantulo pääosin 25.5.2018 ja valituksen 

alaisilta osin 20.6.2019, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 30.4.2019, pää-

tösnumero 19/0477/2) 

- Itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutos / osa-alue 2 (kvalt 10.6.2019 hyväk-

symä, voimaantulo pääosin 26.9.2019 ja valituksenalaisilta osin 22.4.2021) 

- Viisarimäki – kirkonkylän osayleiskaava koskien Toivakan kirkonkylän läheisiä 

ranta-alueita, (kvalt 11.11.2019 hyväksymä, voimaantulo 9.1.2020) 

 

Myös tämä nyt valmisteilla oleva länsiosan osa-alueen 1 rantaosayleiskaavan 

muutosluonnos on laadittu noudattaen viranomaisohjauksen mukaisesti laadittuja 

Toivakan kunnanvaltuuston 27.4.2015 hyväksymiä tavoitteita sekä suunnittelu- ja 

mitoitusperusteita.  

 

Toivakan rantaosayleiskaavan muutoksien tavoitteena ei ole ollut laskea voimas-

sa olevien rantaosayleiskaavojen mitoitusta, mikä johtaisi voimassa olevan ranta-

osayleiskaavan vielä rakentamattomien rakennuspaikkojen / rakennusoikeuksien 

poistamiseen. Rantaosayleiskaavan muutoksien tavoitteisiin onkin kirjattu, että 

kaavamuutoksien tavoitteena on säilyttää voimassa olevan rantaosayleiskaavan 

vielä toteutumaton rakennusoikeus.  

 

Lausunnossa esitetyn Haukkavuoren alueen mitoitus on voimassa olevan ranta-

osayleiskaavan mukaisesti 6 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km. Vanhassa 

voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa Iso Kylkislammen, Iso Loppasen ja 

Vennalammen mitoitus on ollut 3 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km, Vihi-

järven mitoitus 5 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km ja Päijänteen ranta-

alueiden mitoitus 6 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km. Pienimmille alle 2 

ha vesistöille ei ole mitoitettu rakennusoikeutta.  

 

Tässä rantaosayleiskaavan muutoksessa on noudatettu pienimpien rantarakenta-

mista mitoittavien vesistöjen osalta voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukai-

sesti mitoitusta 3 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km. Vihijärven mitoitus 

pyritään nostamaan pääosin tasolle 6 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km ja 

Päijänteen ranta-alueiden mitoitus pääosin tasolle 7 rakennusyksikköä / muunnet-

tu ranta-km.  Uusia korkeampia mitoitusarvoja käytettäessä vesistön ja ranta-

alueiden virkistyskäyttöarvon tulee olla hyvä, rantojen tulee olla rakennettavuu-

deltaan pääosin rakentamiseen hyvin sopivia eikä rannoilla saa olla merkittäviä 

laaja-alaisia erityisarvoja tai erityisarvot ovat sellaisia, että rakentaminen voidaan 
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toteuttaa arvoja vaarantamatta. Ranta-alueilla tulee pystyä turvaamaan myös riit-

tävien yhtenäisesti vapaiden rantojen säilyminen. Yleistä virkistyskäyttöä voidaan 

ohjata erityisesti tehokkaamman rantarakentamisen alueilla myös kaavalla osoi-

tettaville uimaranta- ja venevalkama-alueille.  

 

Kaavan mitoituksen toimivuus kaavaluonnoksessa 

 

Lausunnossa esitetään, että koko kaava-aluetta koskeva rantarakentamisen kes-

kimääräinen mitoitusluku 6,55 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km on varsin 

korkea. Mitoituslukuun vaikuttaa vanhojen rakennuspaikojen lukumäärä ja kaa-

vamuutokseen perustuen uusien rakennuspaikkojen määrä. Keskimääräiseen mi-

toitusarvoon vaikuttaa eniten vanhojen rakennuspaikkojen määrä ja suhteellisesti 

eniten mitoitukseen vaikuttaa joidenkin emätilojen nykykäsityksen mukainen yli-

tehokas vanha rantarakentaminen. Osa emätiloista on jo vanhastaan rakentunut 

kaavaluonnoksessa käytettyjä mitoituslukuja tehokkaammin, mikä nostaa kaavan 

keskimääräistä mitoitusta. Kaavamuutokseen perustuvat uudet rakennuspaikat si-

joittuvat pääosin yksittäisten vähemmän rantarakennusoikeuttaan käyttämien 

emätilojen suurien vesistöjen ranta-alueille eivätkä nämä kaavamuutokseen pe-

rustuvat uudet rakennuspaikat nosta koko alueen keskimääräistä mitoitusta mer-

kittävästi. Kaavamuutokseen perustuvien uusien rakennuspaikkojen mitoitusvai-

kutus kohdistuu rantarakentamiseen hyvin sopiville suurimpien vesistöjen ranta-

alueille. 

 

Rantaosayleiskaavan tavoite nostaa Vihijärven mitoitusarvo pääosin 6 rakennus-

yksikköön / muunnettu ranta-km ja Päijänteen ranta-alueiden mitoitus tasolle 7 

rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km ei ole poikkeuksellisen korkea Keski-

Suomen alueella. Aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluissa tuli esille, että ainakin 

Jyväskylän kaupunki ja Karstulan kunta ovat laatineet rantayleiskaavoja enim-

mäismitoituksella 7 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. Lisäksi selvitettiin, 

että eteläisellä Päijänteellä on laadittu rantayleiskaavoja enimmäismitoituksella 7-

8 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. Rantayleiskaavan muutoksen mitoitus 

on pyritty määrittämään siten, että kaavalla saadaan kohtuullisesti lisättyä ranta-

alueiden rakennuspaikkojen määrää ja samalla pystytään huomioimaan, että uudet 

rakennuspaikat eivät vaaranna merkittävästi alueelta kaavan luonto- ja maisema-

selvityksessä esille tuotuja luonnonympäristön tai –maiseman arvoja.  

 

Lähes kaikki kaavan mitoituksen nostamiseen perustuvat uudet rakennuspaikat on 

sijoitettu vanhojen rakennuspaikkojen yhteyteen tai voimassa olevan kaavan ra-

kentamisalueiden yhteyteen. Kaavamuutoksella ei supisteta merkittävästi lisää 

yhtenäisiä merkittäviä yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvia rakentamisesta va-

paita rannanosia ja rannoille jää edelleen riittävästi yhtenäisiä rakentamisesta va-

paita rantoja. 

 

Kokonaisuutena arvioiden kaavamuutokseen perustuvat uudet rakennuspaikat on 

pystytty sijoittamaan hyvin luontoselvityksessä arvokkaiksi luokiteltujen rannan-

osien ulkopuolelle. Tai jos uutta rakentamista on kaavan muut tavoitteet huomi-

oiden jouduttu osoittamaan arvokkaille rannanosille, niin pääosa luontoarvokoh-

teesta säilyy kuitenkin edelleen rakentamisesta vapaana. Muutamissa yksittäista-

pauksissa lähinnä voimassa olevan kaavan mukaisia vielä toteutumattomia raken-

nuspaikkoja sijoittuu luontoselvityksen mukaisille luonnonympäristöltään arvok-

kaille rannanosille tai niiden välittömään läheisyyteen. Kaavan mitoituksen nos-

tamisen myötä muodostuneet uudet rakennuspaikat eivät vaaranna merkittävästi 

alueelta kaavan luonto- ja maisemaselvityksessä esille tuotuja luonnonympäristön 

tai –maiseman arvoja.  
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Tämän rantaosayleiskaavan vesistökohtaiset mitoitusarvot on määritetty Toiva-

kan kunnanvaltuuston hyväksymien mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Mitoitusar-

vot ovat vesistöjen ominaisuuksiin perustuen linjassa jo laadittujen voimassa ole-

vien rantaosayleiskaavojen mitoituksiin. 

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella tältä osin. 

 

Rakennuspaikkakohtainen enimmäiskerrosala 

 

Kaavan muutosluonnoksessa on osoitettu sama rakennuspaikkakohtainen raken-

nusoikeuden määrä, kuin 2018-2021 voimaan tulleissa Toivakan Itäosan osa-

alueen 1 rantaosayleiskaavan muutoksessa, Itäosan osa-alueen 2 rantaosayleis-

kaavan muutoksessa ja Viisarimäki – kirkonkylän osayleiskaavassa (Ranta-

alueita koskien).  

 

Kaavamuutoksen lomarakennuspaikkojen rakennuspaikkakohtainen kerrosalan 

nostamisella (150 m2 > 350 m2) ei ole vaikutusta rakentamisen vesistöjen ranta-

viivaa varaavaan vaikutukseen tai rakentamisesta vapaiden rantojen määrään. Ra-

kentaminen tapahtuu rakennuspaikkakohtaisesta kerrosalasta riippumatta samoilla 

rannanosilla, jotka ovat tämän kaava-alueen osalta jo pääosin rakentuneita.  Li-

säksi kaavamääräykset leikkaavat rakentamisen enimmäismäärää tonttikoon mu-

kaan. Esim. 2000 m2:n rakennuspaikalle voi rakentaa enintään 160 m2 ja kaavan 

rakennuspaikkakohtainen enimmäiskerrosala 350 k-m2 edellyttää yli 4000 m2:n 

tonttikokoa.  

 

Tällä kaavamuutoksella osoitettavat uudet rakennuspaikat sijoitetaan kaavan sel-

vityksiin perustuen sellaisille rannanosille, että rakennuspaikkojen toteuttamisella 

rakennuspaikkakohtaista enimmäisrakennusoikeuta käyttäen ei ole merkittävää 

vaikutusta ranta-alueiden luonto- ja maisema-arvoihin.  

 

Toivakan kunnan tavoitteena on ohjata rantaosayleiskaavoilla yhdenmukaisesti ja 

maanomistajien kannalta tasapuolisesti kunnan kaikkien ranta-alueiden rakenta-

mista eikä kunnan jo laadituissa rantaosayleiskaavoissa käytettyä ja toimivaksi 

todettua rakennuspaikkakohtaista enimmäiskerrosalaa ole perusteltua muuttaa 

tässä rantaosayleiskaavan muutoksessa. 

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella tältä osin. 

 

Emätila nro 200b* emätilaselvityksessä 

 

Emätilaselvitystaulukossa on esitetty emätilan nro 200B ja kaikkien mudenkin 

emätilojen osalta voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaisten uusien raken-

nuspaikkojen lukumäärä sekä kaavamuutoksella osoitettujen uusien rakennus-

paikkojen lukumäärä. Tarkoitus on, että emätilataulukosta pystyy muun ohella 

näkemään kaavamuutoksella tehtävät rakennuspaikkojen määrän muutokset emä-

tiloittain / tiloittain. Lausunnossa esitetty 2 rakennuspaikkaa on voimassa olevas-

sa kaavassa emätilalle 200B* osoitettujen uusien rakennuspaikkojen lukumäärää 

eikä siten virhe emätilataulukossa (Osa emätilan laskennallisesta rakennusoikeu-

desta oli jätetty vanhassa rantaosayleiskaavassa osoittamatta). Taulukosta näkyy 

myös, että kaavamuutoksella osoitettujen rakennuspaikkojen määrä emätilalle 

200B* on nolla. 

 

Esitetään, että emätilaselvitystä ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteel-

la tältä osin. 
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Vaikutustenarviointi ja kaavan tavoitteet 

Rakennuspaikkojen määrän lisäksi kaavamuutoksella on tarkoitus kasvattaa ra-

kennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden määrää huomattavasti. Kaavan vaiku-

tusten arvioinnissa tulisi pystyä arvioimaan lisärakentamisen vaikutusta kokonai-

suuteen. 

 

Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää siihen, että myös pienempien ja kapeampien 

vesistöjen rannoilla rakennusoikeuden määrä ja sijoittuminen rantaviivaan näh-

den on vastaava kuin isommalla vesistöllä. Olisi syytä kiinnittää huomiota mai-

semavaikutusten lisäksi myös siihen, että rakentamista sallitaan enimmillään 350 

k-m2 25 metrin etäisyydelle rantaviivasta erittäin korkealla rakennustehokkuu-

della, joka on omiaan aiheuttamaan vesistölle kuormitusta, huomioiden vesien-

suojelulliset seikat sekä se,  ettei alueella ole viemäriverkkoa. Tältä osin ELY-

keskus katsoo, että vaikutusten arviointia tulee täydentää. 

 

Ranta-alueiden ja vesistöjen sekä Nisulan kyläalueen luonto- ja maisema-arvojen 

huomioiminen ja turvaaminen mainitaan yhdeksi yleiskaavasuunnittelun tavoit-

teista. Kaikkiaan kaava-aineiston perusteella jää epäselväksi, kuinka maisema-

asiat on selvitetty ja huomioitu yleiskaavassa. Suunnittelualueen maiseman arvot 

ja ominaispiirteiden selvitys tulee kuvata, miten ja missä tiedot arvoalueista on 

esitetty (selvityskartat, ympäristötietokartta). Nisulan kyläyleiskaavan alueelta tu-

lee kuvata maiseman ominaispiirteet ja arvot. Näiden perusteella tulee arvioida 

miten maiseman arvot ja ominaispiirteet on huomioitu kaavaratkaisussa ja mitkä 

ovat kaavan maisemavaikutukset. Myös tältä osin vaikutusten arviointia tulee 

täydentää. 

 

Vastine:    

Esitetään, että kaavamuutosta varten laaditaan maisemaselvitys ja että kaa-

van vaikutusten arviointeja pyritään täydentämään.  

 

Kaavamerkinnät ja-määräykset 

 

Pätiänsaari on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Siellä ei ole ennä 

korvattavia rakennuspaikkoja. (Emätilaselvitys, s. 1 alaosa, kohde 200A.) 

 

Yleismääräyksen mukaan maisemallisesti merkittävien rantametsien käsittelyssä 

on noudatettava erityistä harkintaa. Viitaten edellä lausuttuun ELY-keskus kiin-

nittää huomiota siihen, että ellei kaava- aineistossa käy ilmi ko. alueiden sijoit-

tuminen on niiden huomioiminen hankalaa. 

 

Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (Viisarimäki-Rutalahti) ja sen 

maakunnallisesti arvokkaan laajennusalueen osoittaminen kaavakartalla ja ao. 

kaavamerkintä ja -määräys -tulisi lisätä. Vennalampi, Levälammit ja pääosa Iso-

Loppasen ranta-alueista sijaitsevat arvokkaalla maisema-alueella. 

 

Vastine:    

Esitetään, että  

- korvattavat rakennuspaikat poistetaan Pätiänsaaresta ja emätilaselvitys 

päivitetään Pätiänsaarta koskien  

- kaavamuutosta varten laaditaan maisemaselvitys ja maisemaselvityksessä 

mahdollisesti esille tulevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkai-

den maisema-alueiden ulkopuoliset arvokkaat maisema-alueet osoitetaan 

Itäisen alueen rantaosayleiskaavoissa käytetyn merkintätavan mukaisesti 

maisemallisesti paikallisesti arvokkaina alueina (ma). 
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- Esitetään, että Viisarinmäki-Rutalahti valtakunnallisesti arvokas maise-

ma-alue lisätään kaavakartalle valtakunnallisesti arvokkaan maisema-

alueen viivamerkinnällä (mav) ja sen laajennusalue Keski- Suomen maakun-

takaavan mukaisesti maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen viivamer-

kinnällä (mam).  mav- ja mam- alueilla määrätään maakuntakaavan kaa-

vamääräystä soveltaen, että mav- ja mam- alueella tulee edistää kestävän 

maatalouden harjoittamista. Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa, ra-

kentamisessa ja käytössä on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen 

ominaispiirteet. Maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla metsien hoito ja käyt-

tö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön. 

 

 

Luonto 

 

Luontoselvitys on tehty asiantuntevasti ja riittävällä tarkkuudella. Luontoselvityk-

sessä todetut arvokkaat luontokohteet on otettu kaavassa huomioon pääpiirteit-

täin hyvin. Kaavaselostuksen luontoa koskevat osuudet on kirjoitettu selkeästi ja 

johdonmukaisesti. Alla on lueteltu joitakin kohtia, jotka ELY-keskuksen mielestä 

kaipaa vielä korjaamista tai täydentämistä. 

 

• s-1 (liito-orava), kapeat s-2 (viitasammakko) ja luo -merkinnät erottuvat huonosti 

kaavakartalla esim. Iso Kylkislammen alueella, Vihijärvellä ja Nisulassa. Rajaus-

ten merkitsemistapaa tulee kehittää paremmin taustakartasta ja muista merkin-

nöistä erottuvaksi. 

 

Vastine:      

Hyvin pienialaisia luontorajauksia on vaikea esittää näkyvästi 1:10000- mattakaa-

vaisella kaavakartalla. Toisaalta paljon päällekkäisiä erityisarvoja on vaikea kuvata 

havainnollisesti. Ongelmana on myös, että esim. arvokkaiden luontotyyppien ra-

jaukset välillä rajautuvat hieman eri tavalla kuin liito-oravarajaukset, mikä johtaa 

siihen, että vierekkäisiä rajauksia on pienellä alueella niin paljon, että kaavakarttaa 

on vaikea saada havainnolliseksi. Esim. Iso Kylkislammella vaivaa tilan puute. 

Kaavan havainnollistaminen tulee vaikeutumaan entisestään, kun kaavakartalle li-

sätään maisema-alueiden ja geologisten muodostumien rajaukset. 

 

Tämän kaavamuutoksen merkintätekniikka perustuu aiemmin laadittuihin kunnan 

Itäisen alueen rantaosayleiskaavojen muutoksiin. Lähtökohtaisesti tavoitteiltaan ja 

ohjausvaikutukseltaan samansisältöisissä kunnan rantaosayleiskaavoissa on tarkoi-

tuksenmukaista noudattaa mahdollisimman yhtenäistä merkintä- ja määräystek-

niikkaa. 

 

Esitetään, että tässä kaavamuutoksessa noudatetaan pääpiirteissään Itäisen 

alueen rantaosayleiskaavojen merkintätapaa. Merkintöjen havainnollisuutta 

voidaan pyrkiä parantamaan selvittämällä värillisten viivojen käyttöä.  

 

• Viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueita koskeva määräys on ruoppauskiel-

lon osalta hyvä, mutta sinne tulee lisätä myös niittokiellot esim. seuraavasti: Ran-

ta- ja vesialueella ei saa suorittaa EU:n luontodirektiivin liitteet IV (a) eliölajin 

(viitasammakko) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävittäviä tai heikentäviä ruop-

pauksia tai vesikasvillisuuden niittoja. Tämä johtuu siitä, että toistuva niitto vähen-

tää merkittävästi ilmaversoista vesikasvillisuutta. 

Vastine:      

Tämän kaavamuutoksen viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueita koskeva 

kaavamääräys perustuu aiemmin laadittuihin kunnan Itäisen alueen rantaosayleis-

kaavojen muutoksiin. Kunnan tavoitteena on noudattaa eri ranta-alueiden kaavois-
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sa mahdollisimman yhdenmukaisia kaavamääräyksiä. Alkujaan kyseinen tässäkin 

kaavaluonnoksessa käytetty kaavamääräys muotoiltiin ELY- keskuksen viranomai-

sohjauksen perusteella. ELY- keskus on kylläkin esittänyt myöhemmin myös 

aiempiin kaavamuutoksiin lisättäväksi määräystä vesikasvillisuuden niittoa kos-

kien, mutta lisäystä ei ole tehty, koska on katsottu, että määräys turvaa joka ta-

pauksessa luonnonsuojelulain nojalla, että viitasammakon lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkoja ei myöskään muutoin kuin ruoppauksin hävitetä tai heikennetä. 

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella tältä osin.  

Lisätään kaavaselostukseen, että viitasammakon lisääntymis- ja levähdys-

paikkoja ei myöskään muutoin kuin ruoppauksin (esim. vesikasvillisuuden 

niitoin) tule hävittää tai heikentää. 

 

• Kuten edellä viitasammakkoa koskien, tulee direktiivikorentojen (täplälampikoren-

to, sirolampikorento ja lummelampikorento) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kos-

keva määräys tarkentaa esim. seuraavasti: Ranta- ja vesialueella ei saa suorittaa 

EU:n luontodirektiivin liitteet IV (a) eliölajin (täplälampikorento, sirolampikoren-

to ja lummelampikorento) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävittäviä tai heikentä-

viä ruoppauksia tai vesikasvillisuuden niittoja. 

 

Vastine:    

Tämän kaavamuutoksen sudenkorentojen lisääntymis- ja levähdysalueita koskeva 

kaavamääräys perustuu aiemmin laadittuihin kunnan Itäisen alueen rantaosayleiskaa-

vojen muutoksiin. Kunnan tavoitteena on noudattaa eri ranta-alueiden kaavoissa mah-

dollisimman yhdenmukaisia kaavamääräyksiä. Katsotaan, että kyseinen määräys tur-

vaa joka tapauksessa luonnonsuojelulain nojalla, että sudenkorentojen lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä. 

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella tältä osin.  

Lisätään kaavaselostukseen, että esim. ruoppaukset ja vesikasvillisuuden niitot 

saattavat heikentää tai hävittää sudenkorentojen lisääntymis- ja levähdyspaikko-

ja.   

 

• Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskeva määräys tulee tarkentaa 

esim. seuraavasti: Alueella ei saa suorittaa luontodirektiivin liitteet IV  (a)  eliöla-

jin  (liito-orava)  lisääntymis-  ja  levähdyspaikkoja  hävittäviä  tai heikentäviä 

hakkuita. 

 

Vastine:     

Tämän kaavamuutoksen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskeva kaa-

vamääräys perustuu aiemmin laadittuihin kunnan Itäisen alueen rantaosayleiskaavojen 

muutoksiin. Kunnan tavoitteena on noudattaa eri ranta-alueiden kaavoissa mahdolli-

simman yhdenmukaisia kaavamääräyksiä. Katsotaan, että kyseinen määräys turvaa 

luonnonsuojelulain nojalla myös metsänhakkuita koskien, että liito-oravan lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä. 

 

Vastine:    

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella tältä osin.  

 

 

• Uusia rakennuspaikkoja on osoitettu omarantaisina direktiivilajien lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen kohdalle mm. Vihijärvellä. Kyseisten paikkojen siirtoa toiseen 

paikkaan tulee tutkia. Mikäli tämä ei ole mahdollista, rakennuspaikat on osoitetta-

va irti rannasta, kuten on hyvin tehty Vihijärven etelärannalla. Lisääntymis- ja le-

vähdyspaikkojen edustat kuivanmaankin puolella tulee säilyttää mahdollisimman 
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luonnontilaisena. Tämä koskee erityisesti viitasammakkoa, joilla maaympäristö 

kuuluu tärkeänä osana sen elinpiiriä. Oletettavaa on, että lisääntymis- ja leväh-

dyspaikka jää käyttämättä (eli tuhoutuu), jos viitasammakko ei löydä rannalta 

sille sopivaa elinympäristöä ja liikkumisväyliä kesällä. Myös rannan muuttuvasta 

käytöstä aiheutuvat häiriöt voivat ainakin heikentää lisääntymis- ja levähdyspai-

kan käyttöä. Edellä esitetyt lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevat mää-

räykset turvaavat alueen säilymisen vesialueen puolella. 

Vastine:    

Lausunnossa esitetyt Vihijärven uusien rakennuspaikkojen siirtomahdolli-

suudet on tutkittu ja viitasammakon elinympäristöjen turvaamiseksi esitetään 

seuraavia rakennuspaikkojen siirtoja ja rakentamisalueiden täsmennyksiä: 

- Kaavaluonnoksessa tilalle Vähä-Lautasilta 850-404-1-552 osoitettu uusi 

vielä rakentumaton lomarakennuspaikka siirretään tilalle Uusi-Rantala 850-

404-1-464 Uusi-Rantalan maatilan talouskeskuksen eteläpuolelle. Lisäksi tilan 

850-404-1-552 vanhan lomarakennuspaikan ranta-alue (vesijättö) muutetaan 

osittain M- alueeksi, jolloin ko. rannanosalle sijoittuva viitasammakkoalue jää 

maa- ja metsätalousalueelle. 

- Kaavaluonnoksessa tilalle 850-404-1-121 osoitettu uusi vielä rakentumaton 

vanhan rantaosayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka siirretään tilalle 

850-404-1-434 

- Vesijättöalueelle ja tilojen 850-404-1-318 ja 850-404-1-168 vanhojen lomara-

kennuspaikkojen alueelle ulottuva viitasammakkoalue osoitetaan M- alueeksi  

- Tilalle 850-404-1-500 kaavaluonnoksessa osoitetun kaavamuutokseen perus-

tuvan uuden asuinrakennuspaikan (AO) alue rajataan uudelleen siten, että 

rakennuspaikan kohdalla oleva osakaskunnan vesijättöalue (viitasammakko-

aluetta) muutetaan M- alueeksi 

- Tilan 850-404-1-444 vanhan AO- rakennuspaikan kohdalla oleva osakas-

kunnan vesijättöalue (viitasammakkoaluetta) muutetaan osittain M- alueeksi, 

rakentunut rannanosa säilyy AO- alueena. 

- Vesijättöalueelle ja tilan 850-404-1-418 vanhan lomarakennuspaikan alueelle 

ulottuva viitasammakkoalue osoitetaan M- alueeksi 

 

 

• Kaavaselostuksessakin esitellyt valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet tulee 

merkitä kaavaan ympäristöministeriön oppaan Yleiskaavamerkinnät ja määräykset 

mukaisesti ge-merkinnällä. 

 

Vastine:    

Esitetään, että valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet lisätään kaavakartal-

le arvokkaan geologisen muodostuman viivamerkinnällä (ge).  

 

• Iso Jouthjärvi, itärannan kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa on oikeaoppisesti 

siirretty pois valtakunnallisesti arvokkaalta luontokohteelta etelämmäksi. Kohtei-

den 42 ja 43 muodostaman arvokkaan luontokokonaisuuden merkitsemistä SL:ksi 

tulee selvittää. Kohteella 43 Pieni Jouhtjärven itärannalla on mahdollinen luon-

nonsuojelulain suojeltu luontotyyppikohde tervaleppäkorpi ja sen kanssa suurelta 

osin päällekkäinen erityisesti suojellun korpihohtosammalen esiintymä. Näiden 

osalta oikeat kaavamerkinnät ilman mahdollisesti laajempaa SL-merkintää ovat S-

indeksi-merkinnät. 

 

Vastine:    

Toivakan kunnan tarkoitus ei ole määrittää ja osoittaa rantaosayleiskaavan muu-

toksella uusia luonnonsuojelualueita. Rantaosayleiskaavaa voidaan kuitenkin käyt-

tää uusien valtion toimesta toteutettavien luonnonsuojelualueiden osoittamiseen. 
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Uusien luonnonsuojelualueiden osoittamisen tulee perustua valtion toimesta teh-

tyihin suojelualueiden rajauksiin ja suojelusopimuksiin.  

 

Kaavaluonnoksessa on huomioitu Iso Jouhtjärven itärannan luontoarvot luo- vii-

vamerkinnällä eikä kaavaluonnoksessa ole osoitettu luontokohteiden alueille nyky-

tilannetta muuttavaa maankäyttöä. 

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella tältä osin.  

 

• Luonnontilaiset pienvedet tulee merkitä kaavaan s-indeksi -merkinnällä, koska ne 

ovat vesilain suojaamia. Tällaisia kohteita on ainakin Vihijärven itärannan koh-

teella 38 Uusi-Rantalan lehto (lähde laskunoroineen) sekä Päijänteen rannassa 

oleva Seppälän puro kohde 30. 

 

Vastine:    

Luonnontilaiset pienvedet on osoitettu kaavaluonnoksessa luo- merkinällä ja mer-

kintään on sisällytetty tieto, että sitä on käytetty myös vesilain suojaamien pienve-

sien osoittamiseen.  Kaavamerkintä perustuu aiemmin laadittuihin kunnan Itäisen 

alueen rantaosayleiskaavojen muutoksiin. Kunnan tavoitteena on noudattaa eri ran-

ta-alueiden kaavoissa mahdollisimman yhdenmukaisia kaavamerkintöjä, minkä 

vuoksi merkintätapaa ei ole perusteltua muuttaa.  

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella tältä osin.  

 

 

• LV keskellä tärkeintä Päijänteen rannan direktiivilajien lisääntymis- ja levähdys-

paikkaa (luo 27 ympäristö) on selkeässä ristiriidassa asiaa koskevan luonnonsuo-

jelulain 49 §:n kanssa. 

 

Vastine:    

Kyseinen venevalkama perustuu voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. Veneval-

kama ei ole toteutunut. Venevalkaman osoittamisen tarpeellisuutta selvitettiin eikä 

sille ole nykytilanteessa tarvetta.  

 

Esitetään, että toteutumaton venevalkamavaraus poistetaan kaavasta.  

 

 

• Haukkavuoren esitetty luonnonsuojelualueratkaisu vaikuttaa hyvältä. Alueelta Ni-

sulaan siirretyt viisi rakennuspaikkaa on sijoitettu lähelle rantaa Nisulanlahden 

yhden viitasammakkoalueen taakse osoitetuksi AO/5 kortteliksi. Ratkaisu ei saa 

heikentää kyseistä viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Tästä syystä 

kortteli tulee siirtää selkeästi irti rannasta. Kyseisen lisääntymis- ja levähdyspai-

kan eteen on kaavassa sijoitettu alueelle varmasti hyvin tarpeellinen venevalkama, 

mutta tähän sijoittuen se vaarantaa suojeluarvojen säilymisen. Jo pelkän venelai-

turin ja parkkipaikan aiheuttama häiriö hävittäisi todennäköisesti kyseisen lain 

suojaaman kohteen. 

 

Vastine:    

Esitetään, että venevalkama-alue rajataan kauemmaksi viitasammakkoaluees-

ta. Vesialueella venevalkamatoiminnot voidaan ohjata yli 40 m etäisyydelle 

viitasammakkoalueesta. Myös uusien AO- tonttien aluetta rajataan kauem-

maksi rannasta ja viitasammakkoalueesta. Rantaosayleiskaava-alueen taka-

osaan lisätään pysäköintialueen aluevaraus, jolloin venevalkaman tarvitsemat 

parkkipaikat voidaan ohjata riittävän etäälle viitasammakkoalueesta.   
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• Kaikkia luontoselvityksen arvoluokkaan P- luokiteltuja kohteita ei ole merkitty 

kaavaan. Esimerkiksi Nisulassa sijaitseva Tervaojan lehto olisi kuitenkin järkevä 

merkitä, useastakin syystä. Lehdot ovat luontotyyppeinä uhanalaisia, luonnontilai-

set tai niiden kaltaiset purovesistöt alkavat olla Keski-Suomessa harvinaisia ja pu-

ronvarren liito-oravaesiintymän kulkuyhteydet tulisivat paremmin turvattua. Erit-

täin harmillista on myös se, että linnustollisesti arvokkaat kohteet on jätetty koko-

naan pois kaavasta. Poisjättämistä ei ole myöskään mitenkään perusteltu. 

 

Vastine:    

Luontoselvityksen arvoluokan (P-) kohteita ei ole pääsääntöisesti osoitettu kaava-

kartalla kaavan luontoselvityksen laatijan Itäisen alueen rantaosayleiskaavojen 

muutoksiin antaman ohjeistuksen mukaisesti. (P-)- luokan kohteista on kuitenkin 

osoitettu ELY- keskuksen aiemman ohjeistuksen mukaisesti metsälain ja vesilain 

suojaamat pienvedet, jotka on ollut tarkoitus osoittaa myös tässä kaavamuutokses-

sa. Jos Tervaojan lehto luonnontilaisena tai niiden kaltaisena purovesistönä katso-

taan metsälain ja vesilain suojaamiksi pienvesiksi, niin se on perusteltua huomioi-

da kaavakartalla luo- merkinnällä.  

 

Esitetään, että Nisulan kylän Tervaojan lehto osoitetaan luo- viivamerkinnällä 

kaavan luontoselvityksen rajauksen mukaisesti. 

 

Maisema, kulttuuriympäristö ja rakennettu ympäristö 

 

Kaavaselostus 

 

1.3.5 Suunnitteluaineisto ja olemassa olevat selvitykset Luonnonympäristö ja mai-

sema 

”Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemai-

semien täydennysinventointi (Keski-Suomen ympäristökeskus 2004-2005).” Tämän 

viittauksen voi poistaa, sekä maisema-alue- että perinnemaisemainventointeja on 

päivitetty/päivitetään: 

 

• Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema- alueet -

selvitys (Keski-Suomen liitto 2016):  https://www.keskisuomi.fi/filebank/24753-  

KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf vuoden 2015 jälkeen, asi-

asta tarkemmin ympäristöministeriön sivuilla: https://www.ymparisto.fi/fi-  

FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet 

 

• Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt perinnemaisemien päivitys- ja täydennysin-

ventointeja vuodesta 2017. Inventointeja jatketaan osana valtakunnallista Helmi-

elinympäristöohjelmaa ja ne on tarkoitus saada päätöksen vuonna 2021. 

 

 

Vastine:    

Esitetään, että kaavaselostuksessa esitettyjä selvitystietoja päivitetään lausun-

nossa esitetyllä tavalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.keskisuomi.fi/filebank/24753-KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf
https://www.keskisuomi.fi/filebank/24753-KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet
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5.1 Luonnonympäristön ja maiseman yleispiirteet 

 

Luvussa kuvataan Keski-Suomen maakunnallisen maisemaselvitystä, joka tarken-

taa valtakunnallista maisemamaakuntajakoa. Toivakka sijoittuu Keski-Suomen 

maakunnallisessa maisemaselvityksessä (2005) pääosin kahdelle maiseman osa-

alueelle Savonselän suomaat (I) ja Päijänteen seutu (N). Alueiden tarkemmat ku-

vaukset löytyvät ko. selvityksestä 

 

5.8 Maisemallisesti arvokkaat alueet ja 10.6 Luonnonympäristön arvot ja erityis-

piirteet: 

 

Viisarinmäki-Rutalahti valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (1995) on 

päivitysinventoinnissa esitetty laajennettavaksi laaksoa ympäröivien kallioiden la-

kialueille. Laajennusalueet on osoitettu Keski- Suomen maakuntakaavassa maa-

kunnallisesti arvokkaana maisema- alueena. 

 

Vastine:    

Esitetään, että kaavaselostuksessa esitettyjä kuvauksia täsmennetään lausun-

nossa esitetyllä tavalla.  

 

 

Liikenne 

 

Yleismääräyksiin on hyvä täydentää, että pääsytiet rakennuspaikoille tulee järjes-

tää ensisijaisesti olemassa olevien kulkuyhteyksien kautta. Uudet liittymät maan-

teille ja vanhan liittymän käyttötarkoituksen muutos vaativat liittymäluvan ELY-

keskukselta. 

 

Vastine:    

Esitetään, että yleismääräyksiin lisätään määräys, että pääsytiet rakennus-

paikoille tulee järjestää ensisijaisesti olemassa olevien kulkuyhteyksien kaut-

ta. Lisäksi selostukseen lisätään tietoa, että uudet liittymät maanteille ja vanhan 

liittymän käyttötarkoituksen muutos vaativat liittymäluvan ELY-keskukselta. 

 

  

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

KESKI-SUOMEN LIITON LAUSUNTO 16.6.2020 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN 

OSA-ALUEEN 1 LUONNOKSESTA   

 

 Liitto pitää tärkeänä, että maankäytön suunnittelulla voidaan tukea myös kylien 

elinvoimaisuutta. Samalla tulee ottaa huomioon, että rakentamisessa ei voi kaik-

kialla olla lähtökohtana taajamaa vastaavien palveluiden saatavuus. Lisäksi py-

syvän asutuksen leviämisen haja-asutusalueille tulee edistää taloudellisesti ja 

ympäristöllisesti kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen muodostumista. 

 

 Liiton mielestä kaavaluonnoksessa on huomioitu kylä- ja ranta-alueisiin kohdis-

tuvat ominaispiirteet sekä maakuntakaavassa osoitettujen luonto- ja kulttuuriym-

päristöarvojen säilyminen. Yleiskaavakartalta ei kuitenkaan käy ilmi, mitkä yleis-

kaavoitettavat alueet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Viisarimäki-

Rutalahti maisema- alueeseen. 

 

 Hyvästä suunnittelusta kertoo yleiskaavamuutoksella Haukkavuoren Natura-

alueen eteläpuolelle osoitettu uusi luonnonsuojelualue (SL), jonka rantaraken-

nusoikeus on siirretty kaavamuutokselle toisaalle. Yleiskaavamuutoksella laajen-

netaan olemassa olevaa SL-aluetta ja vahvistetaan Haukkavuoren valtakunnallis-

ta suojeluarvoa. 

 

 Keski-Suomen liitto pitää Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutok-

sen ja Nisulan kylän osayleiskaavan luonnosta maakuntakaavan mukaisena. 

 

Vastine:   

 Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus on perusteltua esittää yleis-

kaavakartalla.  

 

 Esitetään, että kaavakartalle lisätään valtakunnallisesti arvokkaan maisema-

alueen rajaus (Viisarimäki-Rutalahti) ja sen maakunnallisesti arvokkaan 

laajennusalueen rajaus. 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

KESKI-SUOMEN MUSEON LAUSUNTO 12.6.2020 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOK-

SEN OSA-ALUEEN 1 LUONNOKSESTA   

 

Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Arkeologisen kulttuuripe-

rinnön osalta Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa läntisen alueen ran-

ta-osayleiskaavan osa-alue 1:n tai Nisulan kylän osayleiskaavan luonnokseen. 

 

Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen on tehnyt kaava-alueelle rakennetun kulttuu-

riympäristön selvityksen (päivätty 11.2014 ja 10.5.2017). Aineisto perustuu Toi-

vakan kunnassa vuonna 1990 tehtyyn kulttuurihistoriallisesti merkittävien raken-

nusten inventointiin. Vuoden 2017 selvitys on riittävä rantaosayleiskaavaa ja ky-

läosayleis kaavaa varten. 

 

Osayleiskaavakartalla on käytetty /s Alue, jolla ympäristö säilytetään 

-merkintä ja sinistä pistemerkintää osoittamaan suojelutavoitteita ja kohteen ar-

voja.  /s Alue jolla ympäristö säilytetään -merkintä tarkoittaa "Rakennuskanta  

tai muu ympäristö  sisältää erityisiä  kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka  tulee 

säilyttää. Rakennusperinnön huomattavista laajennus- ja muutossuunnitelmista  

tulee pyytää museoviranomaisen lausunto ennen toimenpide- ja  rakennuslupien  

hyväksymistä."  Keski Suomen museo esittää suojelumääräystä muutettavaksi 

seuraavasti: "/s Alue jolla ympäristö säilytetään.  Rakennuskanta tai muu raken-

nettu ympäristö sisältää erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka tulee säilyt-

tää. Suojeltujen rakennusten laajennus- ja muutossuunnitelmista tulee pyytää 

museoviranomaisen lausunto ennen toimenpide- ja rakennuslupien hyväksymistä" 

 

Sininen arvoja osoittava pistemerkintä kaavakartalla tarkoittaa "Merkinnällä on 

osoitettu historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja /tai maisemallisesti arvokkaat 

rakennukset /pihapiirit". Pistemerkinnällä on merkitty kaavakartalla rakennetun 

kulttuuriympäristön vuoden 2017 selvityksessä mukana olleet rakennuskohteet ja 

alueet. Muilta osin Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnok-

seen rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

 

  

Vastine:  

Tämän kaavamuutosluonnoksen /s- alueita koskeva merkintä- ja määräystekniik-

ka perustuu aiemmin laadittuihin Toivakan kunnan Itäisen alueen rantaosayleis-

kaavojen muutoksiin.  25.5.2018 ja valituksen alaisilta osin 20.6.2019 voimaan 

tulleessa Itäisen alueen osa-alueen 1 rantaosayleiskaavan muutoksessa sekä 

10.6.2019 voimaan tulleessa ja valituksen alaisilta osin 22.4.2021 voimaan tule-

vassa Itäisen alueen osa-alueen 2 rantaosayleiskaavan muutoksessa on käytetty 

samaa kaavamerkintää ja kaavamääräystä.  

 

Toivakan rantaosayleiskaavojen muutoksissa käytetty /s- kaavamerkinnän kaa-

vamääräys perustuu Keski-Suomen museon Itäisen alueen osa-alueen 1 ranta-



osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnoksesta antamaan lausuntoon. Keski-

Suomen museolla ei ole ollut määräykseen huomautettavaa Itäisen alueen osa-

alueen 1 kaavaehdotusvaiheessa eikä Itäisen alueen osa-alueen 2 rantaosayleis-

kaavan muutosta laadittaessa. 

 

Samaan rakennetun ympäristön selvitykseen perustuvissa sekä tavoitteiltaan ja 

ohjausvaikutukseltaan yhdenmukaisissa Toivakan kunnan rantaosayleiskaavojen 

muutoksissa on tarkoituksenmukaista noudattaa mahdollisimman yhtenäistä mer-

kintä- ja määräystekniikkaa. Keski-Suomen museon aiempaan lausuntoon perus-

tuvaa ja rantaosayleiskaavojen muutoksissa vakiintunutta /s- alueen kaavamää-

räystä ei siten ole perusteltua muuttaa lausunnossa esitetyllä tavalla tähän ranta-

osayleiskaavan muutokseen.  

 

 Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella.   

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 



 

 

Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

METSÄHALLITUKSEN LAUSUNTO LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 

1 LUONNOKSESTA   

 

 

1. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee kaksi Metsähallituksen hallinnassa olevaa tilaa. 

Kylkislammen rannalla sijaitseva tila 850-405-2-206 on hankittu Metsähallitukselle 

luonnonsuojelutarkoitukseen ja kaavaluonnoksen M-merkintä tulisi muuttaa SL-

merkinnäksi. Alue on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueeksi. 
 

 
 



 

 

2. Pätiänsaari on myös hankittu Metsähallituksen hallintaan perustettavaksi luonnos-

suojelualueeksi ja SL-kaavamerkintä alueen osalta on hyvä. Saareen osoitettu RA/2 

merkintä tulisi poistaa, koska alue on jo hankittu valtion hallintaan ja sen osalta ei ole 

tarpeellista osoittaa korvattavien rakennuspaikkojen määrää. 
 

 
 

Metsähallituksella ei muilta osin ole lausuttavaa kaavaluonnoksesta. 

 



 

 

Vastine:     

   

1. Esitetään, että Metsähallituksen suojelutarkoituksessa hankkiman Iso 

Kylkislammen rannalla sijaitsevan tilan 850-405-2-206 alue osoitetaan kaa-

van muutosaluetta koskevilta osin luonnonsuojelualueeksi (SL) lausunnossa 

esitetyn mukaisesti.  
 

2. Esitetään, että kaavaluonnoksessa Pätiänsaareen osoitetut korvattavat ra-

kennuspaikat poistetaan kaavakartalta ja kaavamuutoksen emätilaselvitys 

päivitetään Pätiänsaarta koskien . 
 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 



 

 

Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

METSÄKESKUKSEN LAUSUNTO 2.6.2020 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN 

OSA-ALUEEN 1 LUONNOKSESTA   

Suomen metsäkeskus, Keski-Suomi kiittää lausuntomahdollisuudesta. 

Metsäkeskus pitää tärkeänä, Keski-Suomessa on mahdollisimman hyvät puit-

teet kes- tävän metsätalouden ja kilpailukyisen metsäteollisuuden harjoittami-

selle. Erilaisissa strategioissa, ohjelmissa, myös maankäytön suunnittelussa, 

pitäisi siis nykyistä pa- remmin huomioida asiakirjojen vaikutukset metsäalan 

mahdollisuuksiin. 
 

Yleiskaavojen osalta periaate tarkoittaa mm. seuraavia asioita: 

• Metsätaloudelle ei aseteta liikaa rajoitteita (maisematyölupa, toimenpide-

kieltoalueet, epämääräiset merkinnät). Metsätalousalueilla pitäisi tukeu-

tua lähinnä metsälakiin. 

• Kaavamerkintöjen ja –määräysten tulee olla yksiselitteisiä ja yhdenmukaisia 

• Kaavat tulisi olla metsätoimijoiden käytössä digitaalisessa muodossa 

• Metsänomistajille ja metsätoimijoille annetaan jo kaavoituksen valmiste-

luvaihees- sa aidot vuorovaikutusmahdollisuudet kaavoitusprosessissa 

• Kaavamerkintöjen ja määräysten tulee noudattaa YM:n ja MMM:n an-

tamia määräyksiä ja ohjeita metsien käytön ja hoidon osalta. 

• Kaikki kaavamääräykset ja suositukset tulee näkyä selkeästi kaavakartalla 

• Metsäkeskus pyydetään mukaan viranomaisneuvotteluihin 

• Metsätoimijoilta (esim. MHY, MTK, Metsähallitus) pyydetään lausunnot 

kaavan eri vaiheissa 

 
Yksityiskohdat rantaosayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemiseen 

• Metsään.fi-järjestelmässä on Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä metsä- ja 
luontotieto, jonka käyttöä suositellaan. Tieto on avointa. Tässä tiedostossa 
on metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt sekä Kemera-osiossa 10-v 
määräaikaiset ympäristötukikohteet. Vaikuttaa siltä, että tätä tietoa ei ole 
hyödynnetty, koska luon- toselvityksen kohteista puuttuu ympäristötuki-
alueita sekä metsälain 10 §-kohteita. 

• Kaavoitetut alueet käsittelevät ranta-alueita eivätkä laajene liian kauas 
vesistöistä. Digitaaliset kartat aukeavat helposti. 

• Metsätaloutta ohjataan erillislainsäädännöllä, joten metsäalueiden toteu-

tus tulee tapahtua M ja MY – merkinnöin ja luonnonsuojelulain toteutus 

SL-merkinnöin. Kaavoituksella ei tule harjoittaa päällekkäistä ohjausta. 

Kaavamääräyksissä mainitaan kaavan kohdenumeroiden viittaavan kaa-

vaselostuksen kohtaan 5.6.1. Tämä aiheuttaa sen, että luo-merkintöjä on 

paljon ja tämä tekee kaavakartasta vaikealukuisen. 

• Kaavaselostuksessa todetaan selkeästi, että rantaosayleiskaavan muu-

toksen maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla noudatetaan hoidossa ja 

käytössä metsälakia ja kulloinkin voimassa olevaa muuta lainsäädäntöä. 

• Osallistamiseen ja tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, nyt 

kun yleisötilaisuuksia ei voi pitää. 



 

 

Vastine:      

Läntisen alueen osa-alueen 1 rantaosayleiskaavan muutos on yksi osa Toivakan kunnan 

rantaosayleiskaavojen päivitystyötä. Itäisen alueen osa-alueiden 1 ja 2 kaavamuutokset 

ovat tulleet voimaan 2018-2021. Tämä Läntisen alueen osa-alueen 1 rantaosayleiskaa-

van muutosluonnos on laadittu noudattaen Itäisen alueen osa-alueiden 1 ja 2 ranta-

osayleiskaavojen muutosten kaavamerkintä- ja määräystekniikkaa. Tässä rantaosayleis-

kaavan muutoksessa on käytetty yhdenmukaisia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä kaik-

kien samansisältöisten asioiden esittämiseen.   

Toivakan rantaosayleiskaavojen muutoksissa on pyritty siihen, että metsätaloudelle ei 

aseteta liikaa rajoitteita. Metsätalousalueille ei ole määrätty eikä MRL:n mukaan voida-

kaan määrätä maisematyölupavaatimusta eikä ole määrätty myöskään metsätalouden 

toimenpidekieltoalueita. Metsätalousalueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisina 

alueina (M) ja metsien käsittely M- aluevarauksilla tapahtuu metsälain mukaisesti. Met-

sätalouden harjoittamisessa joudutaan kuitenkin huomioimaan myös muuta lainsäädän-

töä mm. luonnonsuojelulaki. Rantaosayleiskaavan muutoksien tulee myös MRL:n mu-

kaan perustua riittäviin selvityksiin ja selvitykset tulee myös riittävällä tavalla huomioi-

da kaavaratkaisussa MRL:n yleiskaavalle asettamien sisältövaatimusten saavuttamisek-

si.  

 

Kaikille maanomistajille on annettu kaavoituksen vireilletulo- valmisteluvaiheessa 

mahdollisuus esittää kaavoitukseen liittyviä toiveita ja mielipiteitä. Maanomistajien esi-

tyksiä on myös aidosti huomioitu kaavamuutoksen valmistelussa.   

 

Tällä rantaosayleiskaavalla ohjataan yksityiskohtaisesti ranta-alueiden rakentamista ja 

kaavamuutoksen tavoitteen mukaisesti kaavalla on myös osoitettu uusia rakennuspaik-

koja. Tästä syystä kaavamuutosta varten on laadittu myös riittävän yksityiskohtaiset 

selvitykset ja selvityksiin perustuen myös esim. luonnonympäristön, maiseman ja ra-

kennetun ympäristön erityisarvoja on jouduttu huomioimaan kaavakartalla erilaisin 

kaavamerkinnöin. Pääosalla kaava-aluetta ei ole erityisen paljon kaavamerkintöjä. Mut-

ta niillä rannanosilla, joilla on selvitysten perusteella paljon kaavamerkinnöin huomioi-

tavia erityisarvoja, merkintöjä on kaavan esitysmittakaava huomioiden varsin paljon. 

 

Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä metsä- ja luontotieto ei ole ollut käytettävissä kaa-

vaa varten laadittua luontoselvitystä tehtäessä eikä tätä tietoa ole kaavakartalla esitetty.  

Metsätalousalueet on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (M) ja 

metsien käsittely M- aluevarauksilla tapahtuu metsälain mukaisesti. Pelkkä M- alueva-

raus ei kuitenkaan ole riittävä tapa huomioida maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan 

sisältövaatimuksia ja ranta-alueita koskevia erityisiä yleiskaavan sisältövaatimuksia. 

Tästä syystä M- aluevarauksen päälle on osoitettu tarkentavia kaavamerkintöjä kaavan 

luontoselvityksessä esitetyistä luontoarvoista. Nämä merkinnät tuovat esille alueet, joil-

la metsänhoidossa ja muussa maankäytössä tulisi kiinnittää huomiota alueella sijaitse-

viin luonnonympäristön arvoihin.  

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta lausunnon perusteella.   

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 



 

 

Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

VÄYLÄVIRASTON LAUSUNTO 5.6.2020 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-

ALUEEN 1 LUONNOKSESTA   

 

Väylävirasto on tutustunut kaavaluonnoksiin vesiväylien näkökulmasta. Läntisen 

alueen rantaosayleiskaava-alueelle ulottuu osa Väyläviraston ylläpitämää Risti-

selkä - Rutalahti väylää ja väylä on merkittynä kaavakartalla. Luonnonsuojelu-

alueeksi merkityllä Natura 2000- verkostoon kuuluvalla Haukkavuoren alueella 

sijaitsee yksi kallioon maalattu kummeliksi luokiteltu väylämerkki, minkä keskelle 

on asennettu kahteen suuntaan näkyvä heijastin. 

 

Väylävirastolla ei ole muuta lausuttavaa kaavaluonnoksiin kaavoituksen tässä 

vaiheessa. 

 

Vastine:     

   

Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.   

 
 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

MIELIPIDE 1 (15.06.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SE-

KÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 1 

Päijänne 

Tila Siloam 850-404-1-413 

 

Mielipide esitetään koskien Nisulan kylän Royk suunnitelmaa ja Nisulan veneval-

kamaa. 

 

Nisulan alueen luonto ja rauha on aivan ainutlaatuinen. Tätä todistaa myös ete-

lämpänä olevat suoja-alueet sekä laajeneva Natura 2000 verkosto. 

 

Nykyistä paikallisten ja kesäasukkaiden venekantaa palvelemaan riittää hyvin Ni-

sulan uimarannan kohdalla oleva alue, sekä kiinteistöjen ja saunojen edustalla 

olevat laiturit. 

 

Mikäli nyt suunnitellulle alueelle, rakennetaan ns. venevalkamaa (LV) tarkoittaa 

se käytännössä sitä, että se aiheuttaa kasvavaa veneliikennettä, vesijetteilyä ym. 

toimintaa joka muuttaa alueen luonnetta merkittävästi. Todennäköisesti pyritään 

suunnitelmalla hakemaan alueelle myös vuokraveneiden käyttäjiä, joilla on oma 

tapansa liikkua vesillä. 

 

Allekirjoittaneella on omakohtaista kokemusta Porvoon edustalla olevalta meri-

alueelta (Pellinki) sijaitsevista venevalkamista, joissa urheilukalastajat laskevat 

ja nostavat veneitä niin että siellä jopa jonotetaan viikonloppuisin. Tämä on ai-

heuttanut roskaamista, melu- ja ympäristöhaittoja (polttoaineet ja öljyvuodot) 

joita on ollut ikävä seurata. Toki virkistyskalastus on suotavaa mutta myös kala-

kannalle- ja -pyydyksille sekä linnustolle voi aiheutua haittaa alueen toiminnan 

muuttuessa oleellisesti. 

 

Nisulan kohdalla on nimenomaan luonnonrauha se yksi tärkeimmistä arvoista ja 

katsomme että kyseisen suunnitelman toteutuminen vaarantaa tämän meille tär-

keän asian. Huomautamme myös, että suunnitellun alueen itäpuolella oleva kais-

likko on laajan vesilintukannan pesintä-aluetta. Onko tätä riittävästi huomioitu 

suunnitelmassa? Viittaamme MRL 9§, jonka mukaan kaavan tulee perustua riit-

täviin tutkimuksiin ja selvityksiin 

 

Totesimme, että on suunniteltu myös veneiden säilytys, korjaus ym. erilaista pien-

teollisuustoimintaan Nisulantien ja Niemeläntien risteyksessä olevalle tontille. 

Tämä tarkoittaa että ko. Alueella käsitellään erilaisia myrkyllisiä nesteitä, kuten 

myrkkymaaleja, öljyjä ja muita kemikaaleja joita joudutaan myös varastoimaan. 

Onko huomioitu, että kyseinen tontti sijaitsee kaiketi pohjavesialueella? 

 



Edellä mainitun perusteella katsomme, että suunniteltu yleinen venevalkama vas-

tarannalla aiheuttaisi meille merkittävää haittaa ja siitä syystä katsomme, että 

ko. suunnitelmasta tulisi luopua. 

 

  

Vastine:   

Rantaosayleiskaavan muutosluonnoksessa on huomioitu mielipiteessä mainittu 

Päijänteen Haukkavuoren alueen Natura 2000- verkostoon kuuluva ranta-alue. 

Kaavaluonnoksessa osoitettu Nisulan kylän venevalkama-alue ei vaikuta heiken-

tävästi tämän Natura-alueen luontoarvoihin. 

 

Rantaosayleiskaavan muutosta varten on laadittu MRL 9§:n mukaisesti mm. 

luontoselvitys. Mielipiteessä esitetty venevalkaman itäpuolinen alue ei ole luon-

toselvityksen mukaan linnustollisesti arvokasta aluetta.   

 

Nisulan kylän osayleiskaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa Nisulan ky-

läalueen kehittäminen Toivakan kunnan tärkeänä kyläkeskuksena ja parantaa ky-

län elinvoimaisuutta. Elinvoimaisuuttaa pyritään lisäämään mm. osoittamalla 

osayleiskaavalla kyläalueelle uusia asuinrakennuspaikkoja ja järjestämällä kaa-

valla uusille rakennuspaikoille vesistöyhteys venevalkaman kautta Päijänteelle. 

 

Mielipiteessä esitetty Nisulan uimarannan alue ei ole sopiva Nisulan kylän uusien 

asuinrakennuspaikkojen venevalkama-alueeksi. Rantaosayleiskaavalla ei voida 

ohjata kunnan tavoitteiden mukaista venevalkamatoimintaa osakaskunnan alueel-

le. Alue sijaitsee myös maastollisesti hankalan tieyhteyden päässä. Uimarannan 

alue onkin osoitettu voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa uimaranta-alueeksi 

eikä venevalkama-alueeksi. Nisulan kylän uusien asunrakennuspaikkojen asuk-

kaat eivät myöskään voi viedä veneitään yksityisten rantarakennuspaikkojen lai-

tureihin. 

 

Kaavaluonnoksessa esitetty venevalkama-alue on maa-alueen osalta osoitettu 

pääosin venevalkamaksi myös alueella voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa. 

Tällä rantaosayleiskaavan muutoksella aluetta on tarkoitus laajentaa alueen toi-

minnallisuuden parantamiseksi osittain voimassa olevan rantaosayleiskaavan mu-

kaisen vanhan lomarakennuspaikan alueelle sekä laiturirakenteiden vaatimalle 

osalle vesialuetta. Samalla kaavamuutoksella on tarkoitus poistaa alueelta koko-

naan voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa osoitettu vanha lomarakennus-

paikka.   

 

Rantaosayleiskaavan laatimista ja kyseisen venevalkaman osoittamista ei voida 

perustaa mielipiteessä esitettyyn näkemykseen, että venevalkama oletusarvoisesti 

johtaisi häiriökäyttäytymiseen tai ympäristön pilaantumiseen. Häiriökäyttäytymi-

nen ja ympäristön pilaaminen ei lähtökohtaisesti kuulu venevalkamatoimintaan. 

Kaavaluonnoksessa osoitettua venevalkama-aluetta ei ole perusteltua poistaa mie-

lipiteen perusteella. 

 

Nisulan kyläalueelle kaavaluonnoksessa osoitettu varastoalue (TV) sijoittuu Nisu-

lan II- luokan pohjavesialueelle, kuten mielipiteessä esitetään. Pohjavesialue on 

ollut tiedossa osayleiskaavaluonnosta laadittaessa. Kaavaluonnoksessa osoitetun 

varastoalueen rakentaminen ja alueella mahdollisesti harjoitettava pienyritystoi-

minta voidaan toteuttaa pohjavesialuetta vaarantamatta. Pohjavesialueen ja TV- 

alueen kaavamääräyksiä on kuitenkin perusteltua täsmentää.      

 

 

 



 

 

Esitetään, että  

- pohjavesialueelle (pv2) lisätään kaavamääräys; Alueen rakentamista saatta-

vat rajoittaa vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- 

ja pilaamiskiellot. 

- TV- alueelle lisätään kaavamääräys; Alueelle ei saa sijoittaa pohjaveden 

puhtautta vaarantavaa toimintaa.  

 

 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 

 

 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

MIELIPIDE 2 (24.5.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ 

NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 2 

Iso Kylkislampi 

Tila Kylkinen 850-405-57-6 

 

Tilan Kylkinen 850-405-57-6 Iso Kylkislammen itärannalle osoitettu uusi loma-

rakennuspaikka tulee siirtää saman tilan alueella Iso Kylkislammen länsirannal-

le. Perusteluna esitetään, että tilan itäranta on hyvin kivikkoinen ja rakennuspai-

kan toteuttaminen itärannalle vaatisi mittavat maansiirtotyöt. Tilan lammen län-

sirannan palstan maasto sopii paremmin rakentamiseen.    

 

  

Vastine:   

Tilalle Kylkinen 850-405-57-6 kaavan muutosluonnoksessa osoitetun uuden lo-

marakennuspaikan sijoittelu perustuu vanhaan rantaosayleiskaavaan.  

 

Tilan Kylkinen 850-405-57-6 Iso Kylkislammen ranta-alueeseen kohdistuu useita 

erityyppisiä luonto- ja maisema-arvoja. Iso Kylkislammen itärannalla sijaitseva 

lohkareikko kuuluu osana kaavan luontoselvityksessä rajattuun valtakunnallisesti 

arvokkaaseen Kylkisvuoren luontoalueeseen. Itärannan alue on lohkareikkoalu-

een osalta myös maisemaselvityksessä esitettyä arvokasta maisema-aluetta. Ti-

laan kuuluva lammen länsipuolen ranta-alue on puolestaan osittain liito-oravan 

elinympäristön aluetta ja kapean rantakaistaleen osalta kaavan luontoselvitykses-

sä maakunnallisesti arvokkaaksi esitetyn Iso Kylkislammen länsirannan luonto-

kohteen aluetta (arvokas metsä- ja suoluontokokonaisuus). 

 

Kaavan luontoselvityksen ja ELY- keskuksen liito-oravatietojen poikkeamien 

vuoksi rakennuspaikan siirtomahdollisuuden selvittäminen edellytti liito-

oravatarkistuksen tekemistä alueella. Liito-oravan esiintyminen ja mahdollinen 

elinympäristö selvitettiin luontoselvittäjän maastotarkistuksella 2.4.2021. Luonto-

selvittäjän lausunnon mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka Iso-

Kylkislammen länsirannalla käsittää ainoastaan yhden kolohaavan ympäristön 30 

metrin säteellä. Liito-oravan elinympäristön puolesta mielipiteenä esitetty raken-

nuspaikan siirto voidaan tehdä. Esitetty rakennuspaikan siirto parantaisi kaavarat-

kaisua Iso Kylkislammen itärannan luonto- ja maisema-arvojen huomioimisen 

osalta. Valtakunnallisesti arvokas Kylkisvuoren luontoalue ja myös maisemalli-

sesti arvokas ranta-alue säilyisi kokonaan rakentamisesta vapaana. Toisaalta ra-

kennuspaikka siirtyisi maakunnallisesti arvokkaaksi esitetyn Iso Kylkislammen 

länsirannan luontokohteen alueelle. Tilan Kylkinen 850-405-57-6 lammen länsi-

puolen ranta-alue on kuitenkin esitetyn rakentamisalueen osalta pääosin hoidettua 

nuorta kasvatusmetsää, eikä tilan rannassa ole Iso Kylkislammen länsirannan 

luontokohteelle ominaista rantasuota. Luontoselvityksessä rajatun maakunnalli-

sen luontokohteen arvot sijoittuvat pääosin tilan Kylkinen 850-405-57-6 ulkopuo-



lelle. Kokonaisuutena arvioiden rakennuspaikan siirtäminen tilan itärannata tilan 

länsirannalle edistää Iso Kylkislammen luonto- ja maisema-arvojen huomioimis-

ta. 

 

Esitetään, että  

- tilan Kylkinen 850-405-57-6 Iso Kylkislammen itärannalle kaavan muutos-

luonnoksessa osoitettu uusi lomarakennuspaikka siirretään saman tilan alu-

eella Iso Kylkislammen länsirannalle mielipiteessä esitetyn mukaisesti 

- liito-oravan elinympäristön alue (s-1) rajataan Iso Kylkislammen länsiran-

nalla uudelleen kolohaavan ympärille 30 metrin säteellä luontoselvityksen 

tarkistuksen mukaisesti 

 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 

 

 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

   

    

 

Toivakan kunta 

  

MIELIPIDE 3 (6.6.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN 

KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 3 

Päijänne 

Tila Tervaniemi 850-404-1-260 

 

Vanhan lomarakennuspaikan käyttötarkoitus tulee muuttaa vakituisen asumisen raken-

nuspaikaksi. Rakentamisen tehokkuusluvuksi tulee osoittaa e=0.1 ja yhden rakennuksen 

kerrosalaksi max 400 m2. Lisäksi apurakennukset. Perusteluna esitetään mm. tontin suuri 

koko ja että vesialueelta on tontille huono näkyvyys. 

  

Vastine:   

Tervaniemen tilan 850-404-1-260 muodostama kaavaluonnoksessa osoitettu lomaraken-

nuspaikka on pinta-alaltaan n. 8400 m2. Rakennuspaikalta on matkaa yleiselle tielle (Ni-

sulan kylätie) n. 0,8 km ja Nisulan kylälle n. 1,2 km. Lähin vakituisen asumisen alue on 

Nisulan kylällä. Voimassa olevassa rantaosaleiskaavassa on osoitettu uusia asuinraken-

nuspaikkoja Tervaniemen tilan länsipuolella sijaitsevan Hyssänniemen länsirannalle 

 

Tervaniemen tilan vanha lomarakennuspaikka sijaitsee kaavan muutoksen yhteydessä 

laaditun vakituisen asumisen edullisuusvyöhyketarkastelun edullisuusalueeseen 1 kuulu-

valla Nisulan kylän läheisellä Päijänteen ranta-alueella, joka on vakituiseen asumiseen 

edullista aluetta. Alueella on vanhaa asuinrakentamista ja alueelle voidaan ohjata uutta 

vakituista asumista.  

 

Kaavaluonnoksessa osoitetut rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet ovat Toivakan 

kunnan ranta-alueiden vakiintuneen kaavoituskäytännön mukaisia. Kullekin rakennuspai-

kalle saa rakentaa siten, että tehokkuusluku e= 0,1 ei ylity, kuitenkin yhden rakennuspai-

kan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 m². Samaa asuinrakennuspaikan 

enimmäiskerrosalaa ohjaavaa määräystä on käytetty yhdenmukaisesti kaikissa viime vuo-

sina laadituissa rantaosayleiskaavojen muutoksissa. 

 

Mielipiteenä esitettyä muita rakennuspaikkoja korkeampaa rakennuspaikkakohtaista ra-

kennusoikeutta ei ole perusteltua osoittaa. Rantaosayleiskaavan muutoksella ei voida 

osoittaa yksittäiselle rakennuspaikalle muita rakennuspaikkoja korkeampaa rakennusoi-

keutta. Kunnan ranta-alueiden rakennuspaikkakohtaista rakentamisen määrää on perustel-

tua ohjata yhdenmukaisilla ja tasapuolisilla kaavamääräyksillä.  

  

Esitetään, että tilalle Tervaniemi 850-404-1-260 kaavaluonnoksessa osoitettu vanha 

lomarakennuspaikka muutetaan erillispientalon rakennuspaikaksi (AO). Muilta 

osin kaavaluonnosta ei muuteta. 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

MIELIPIDE 4 (9.6.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ 

NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 4 

Päijänne 

Tila Nunnukallio 850-404-1-559 

 

Tilan Nunnukallio 850-404-1-559 vanha rakennuspaikka on osoitettu kaavaluon-

noksessa virheellisesti lomarakennuspaikkana, vaikka kunta on myöntänyt vuon-

na 2015 poikkeamisen asuinrakennuspaikaksi. Lisäksi rakennuspaikan alue on 

piirretty pohjoisosastaan virheellisesti vanhan rajan mukaisesti.    

 

Tilan Nunnukallio 850-404-1-559 muodostama rakennuspaikka tulee osoittaa 

kunnan päätöksen mukaisesti asuinrakennuspaikaksi tilan koko nykyisessä laa-

juudessa. 

  

Vastine:   

Esitetään, että tilalle Nunnukallio 850-404-1-559 kaavaluonnoksessa osoitet-

tu vanha lomarakennuspaikka muutetaan erillispientalon rakennuspaikaksi 

(AO) kunnan poikkeamispäätöksen mukaisesti ja rakennuspaikan alue raja-

taan koko nykyisen tilan 850-404-1-559 laajuudessa.    

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 

 

 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

MIELIPIDE 5 (14.6.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ 

NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 5 

Päijänne 

Tila Seppälä 850-404-8-30 

 

Haluamme esittää eriävän mielipiteen kaavaluonnokseen, koskien Seppälä nimi-

sen tilan kohdista:  

1. Alue 30. Seppälän puro pinta-ala 1,2 ha: metsälain erityisen tärkeä elinympä-

ristö (puro, lehto). 

2. Liito-oravat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin (liito-orava) lisäänty-

mis- ja levähdyspaikat: Seppälä (Päijänne). Milloin ja kuka on toden-

nut/todistanut liito-oravien lisääntymis-/levähdysalueen sijaitsevan juuri Seppä-

län tilan mailla, pystytäänkö alue rajaamaan tarkasti. Seppälän tilalle merkitty 

liito- oravien levähdys/suojelupaikka sijaitsee aivan Haukkavuoren luonnonsuo-

jelualueen vieressä, katsommekin sen vuoksi, että Seppälän tilalle merkitty alue 

on merkityksetön suojelun kannalta. 

 

Metsätalouden harjoittaminen on meille tärkeää ja esille tulleet suunnitelmat ei-

vät saa haitata meidän metsänhoidollisia suunnitelmia. Liito-oravan on todettu 

menestyneen hoidetuissa metsissä, sillä metsän hoitotoimenpiteitä, hakkuutoi-

menpiteitä suoritettaessa edellytetään metsän monimuotoisuuden huomioiminen.  

 

Meidän tulee saada lisätietoja suunnitelman vaikutuksista Seppälän tilaan. 

  

Vastine:  

Seppälän tilalle esitetyt luontokohteiden rajaukset perustuvat rantaosayleiskaavan 

muutosta varten vuonna 2015 laadittuun luontoselvitykseen. Luontokohteet on 

osoitettu kaavaluonnoksessa noudattaen kunnan alueelle laadittujen itäisen alueen 

rantaosayleiskaavojen muutosten merkitsemistapaa. Osaltaan luontokohteiden 

huomioiminen kaavoituksessa perustuu Keski-Suomen ELY- keskuksen kaavoi-

tuksen ohjaukseen.  

 

Rantaosayleiskaavan muutoksen maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla noudate-

taan metsänhoidossa ja käytössä metsälakia ja kulloinkin voimassa olevaa muuta 

lainsäädäntöä. 

 

1. Seppälän puron alue on osoitettu kaavaluonnoksessa luonnon monimuotoisuu-

den kannalta erityisen tärkeän alueen viivamerkinnällä (luo) perustuen kaavan 

luontoselvitykseen. Keski-Suomen ELY- keskus on edellyttänyt, että metsä- ja 

vesilain suojaamat pienvedet tulee huomioida Toivakan rantaosayleiskaavoissa 

kyseisellä kaavamerkinnällä. Siten myös Seppälän puron alue on osoitettu kaava-

luonnoksessa luo- rajauksella eikä merkintää ole perusteltua poistaa.  

 



2. Seppälän tilalle kaavaluonnoksessa osoitettu liito-oravan elinympäristön rajaus 

perustuu vuoden 2015 luontoselvityksen liito-oravainventointiin. Tämä Seppälän 

tilan alueelta aiemmin inventoitu liito-oravareviirin osa tarkistettiin luontoselvit-

täjän toimesta maastokäynnillä 2.4.2021. Maastotarkastuksessa ei havaittu merk-

kejä liito-oravasta Seppälän tilan alueella eikä tämän lähiympäristössä. Tulosten 

perusteella voidaan olettaa, että vuonna 2015 rajatun reviirin kaakkoisosa ei ole 

ollut asuttuna talvella 2021. Luontoselvittäjän lausunnon mukaan Seppälän tilan 

metsässä on harvennettu aluspuustoa, muutoin alueen metsä on säilynyt ennal-

laan.  

 

Liito-oravatarkistuksen 2021 mukaan Seppälän tilaan kuuluvalla aiemman liito-

oravarajauksen alueella ei ole liito-oravalle sopivia pesäpuita. Paikalla kasvavissa 

kuusissa ei näkynyt risupesiä eikä isossa haavassa koloja. Näin ollen on epäto-

dennäköistä, että kohdealueella voisi nykytilassa olla liito-oravan lisääntymis- tai 

levähdyspaikka. Koska kohdealueelta ei löydetty merkkejä liito-oravan liikkumi-

sesta alueella eikä kohdealueella ole ympäristöä parempia ravintoresursseja, revii-

rin ydinosa rajattiin uudelleen jättämällä liito-oravan kannalta oletettavasti vä-

hempiarvoinen Seppälän tilan alue pois rajauksesta. 

 

Esitetään, että kaavaluonnoksessa osoitettu liito-oravan elinympäristön kaa-

vamerkintä (s-1) poistetaan Seppälän tilan alueelta.     

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 

 

 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

MIELIPIDE 6 (15.6.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ 

NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 6 

Päijänne 

Tila Siloam 850-404-1-413 

 

Kiinteistö Siloam/Hyssä ja esitys rakennuksen luokittamiseksi historiallisesti ar-

vokkaaksi S2 luokituksella. 

 

Mielipiteen esittäjät vastustavat suunnitelmaa ko. rakennuksen suojelemiseksi s2 

luokituksella. 

 

Perustelu:  

Kyseinen kiinteistö on ollut mielipiteen esittäjien isän ja isovanhempien kotina ja 

paikka on rakas kesänviettopaikka. Mielipiteen esittäjät tunteva sen historian hy-

vin ja tutustuttuaan suunnitelmaan ja aineistoon haluavat todeta seuraavaa: 

 

Vuonna 1991 laaditussa aineistossa inventoitiin kaikki rakennukset sekä ympäris-

tö huolellisesti. Samoin oli kerätty kiinteistön liittyvää historiaa. 

 

Tämän jälkeen on rakennuksen ympäristö kuitenkin muuttunut huomattavasti. Sil-

loinen karjasuoja / varasto on purettu, pihapiiri on tasoitettu koneellisesti, vanhat 

kalansavustusuunit ja laituri on purettu. Ennen vuoden 1991 inventointia puret-

tiin vene- ja kalastusvälinevaja. 

 

Näitä muutoksia ei ole huomioitu eikä kirjattu N. Könösen vuonna 2017 tekemäs-

sä rakennusinventoinnissa. 

 

Mitä tulee rakennuksen historiallisiin arvoihin ja mainintaan mm. pyhäkoulun 

pidosta, on todettava, että tämä kyseinen tieto ja kirjaus (vuosina 1991 ja 2017) 

saattaa antaa sellaisen vaikutelman, että isovanhemmillamme ja Siloam/Hyssä ti-

lalla olisi ollut aktiivinen rooli kylän toiminnassa. 

 

Tosiasiassa pyhäkoulun pito tapahtui 1940 ja 1950 lukujen taitteessa ja Si-

loam/Hyssä ei sen jälkeen ole ollut aktiivisesti kyläyhteisössä mukana. Isovan-

hempamme elivät yksinkertaista ja hyvin uskonnollista elämää ja siksi kontaktit 

muihin Nisulan kylässä olivat vähäisiä. Haluamme tuoda tämän tosiasian julki, 

koska muutoin voi syntyä virheellinen ja tunneperäinen käsitys asiasta. 

 

Rakennuksen kunto  

Siloam/Hyssä on meille lasten lapsille ja omille lapsillemme arvokas kesänvietto-

paikka. Rakennusta on korjattu ja sen kuntoa on ylläpidetty sen menneisyyttä 

kunnioittaen, pyrkien säilyttämään mm. julkisivut entisellään. 

 



On kuitenkin huomioitava, että rakennus lepää osin savimaalla kivien varassa eli 

perusta ei ole vakaa. Tämä on aiheuttanut talon nurkkien painumista ja liikku-

mista, mikä puolestaan on aiheuttanut halkeamia seiniin, ovien ja karmien liik-

kumista ym. Tällöin on jouduttu mm. höyläämään ovia, jotta ne saadaan kiinni. 

Kiilaamaan sänkyjä niin että niissä pystytään nukkumaan. Tulisijoja ei voida tur-

vallisesti käyttää ja siksi yksi tulisija on purettu pois. 

 

Haluamme toki vaalia rakennusta mutta pyydämme, että otetaan huomioon se, et-

tä jossain vaiheessa korjaustoimenpiteet voivat osoittautua teknisesti- ja taloudel-

lisesti liian vaikeiksi sekä kannattamattomaksi. 

 

Yhteenveto  

 

Mielipiteen esittäjät pyytävät, että kiinteistölle ei aseteta suunniteltua s2-

luokitusta vaan että siitä luovuttaisiin. 

  

Vastine:   

Rantaosayleiskaavan muutoksella on tuotu esille alueen arvokkaita rakennuksia / 

kiinteistöjä perustuen kaavaa varten laadittuun rakennusinventointiin.  

 

Rakennuskohde Siloam/Hyssä on arvotettu rakennusinventoinnissa s2- luokkaan. 

Rakennusinventoinnissa esitetään, että s2- luokan kohde on rakennus, pihapiiri tai 

kokonaisuus, jonka ominaispiirteitä tulisi vaalia. Rakennuksia ei saa purkaa ilman 

pakottavaa syytä. 

 

Rakennusinventoinnin luokkien s ja s2 kohteet on osoitettu kaavaluonnoksessa 

arvokkaan rakennuksen ja/tai pihapiirin kohdemerkinnällä. Rantaosayleiskaava-

merkintä on luonteeltaan informatiivinen ja sen tavoitteena on kiinnittää huomioi-

ta arvokkaiden rakennuskohteiden säilymiseen.  Vastaavaa merkintätapaa on käy-

tetty samaan inventointiin perustuen kunnan itäisen alueen rantaosayleiskaavojen 

muutoksissa. Kaikki rakennusinventoinnin luokkien s- ja s2- kohteet on osoitettu 

yhdenmukaisesti rantaosayleiskaavoissa. Rakennusinventoinnissa esitetyn raken-

nuskohteen Siloam/Hyssä osalta ei ole perusteltua poiketa rantaosayleiskaavojen 

yhdenmukaisesta suunnittelukäytännöstä. 

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta mielipiteen perusteella. 

 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 

 

 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

   

    

 

Toivakan kunta 

  

 

MIELIPIDE 7 (16.6.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ 

NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 7 

Vihijärvi 

Tila Uusi-Rantala, 850-404-1-464  

 

Mielipiteen esittäjät haluaisivat lisätä kaavaan yhden loma-asuntotontin Uusi-

Rantalan rakennuksista etelään päin alueelle, joka on merkitty kaavan muutos-

luonnoksessa M-alueeksi. 

Vastine:   

Kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan Uusi-Rantalan emätilan raken-

nusoikeus on yhteensä 7,92 = 8 rakennuspaikkaa. Emätilan alueella on käytetty 

rakennusoikeutta 4 rakennuspaikkaa (Uusi-Rantalan tilan talouskeskus ja kolme 

lohkottua lomarakennuspaikkaa).  Emätilalla on siten jäljellä olevaa rakennusoi-

keutta 4 rakennuspaikkaa. Uusi-Rantalan emätilalle ja nykyiselle Uusi-Rantalan 

tilalle on osoitettu kaavaluonnoksessa kaavamuutoksen suunnittelu- ja mitoitus-

perusteen mukaisesti 4 uutta lomarakennuspaikkaa.  

 

Kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan Uusi-Rantalan emätilan tai ny-

kyisen tilan uusien rakennuspaikkojen määrää ei ole perusteltua lisätä mielipi-

teessä esitetyllä tavalla.        

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta mielipiteen perusteella. 

 

Keski-Suomen ELY- keskuksen kaavaluonnoksesta antaman lausunnon perus-

teella on jouduttu selvittämään viitasammakon elinympäristöjen ranta-alueille 

osoitettujen uusien rakennuspaikkojen siirtomahdollisuudet saman maanomista-

jan muille ranta-alueille.  

 

Tilan Vähä-Lautasilta 850-404-1-552 Vihijärven ranta-alueelle kaavaluonnokses-

sa osoitettu uusi lomarakennuspaikka sijoittuu rannanosalle, joka on kaavan luon-

toselvityksen mukaan viitasammakon elinympäristöä. Koska tiloilla Vähä-

Lautasilta 850-404-1-552 ja Uusi-Rantala 850-404-1-464 on samat omistajat, niin 

kaavaluonnoksessa tilalle Vähä-Lautasilta 850-404-1-552 osoitettu uusi vielä ra-

kentumaton lomarakennuspaikka siirretään tilalle Uusi-Rantala 850-404-1-464 

Uusi-Rantalan maatilan talouskeskuksen eteläpuolelle viitasammakon elinympä-

ristön turvaamiseksi. Lisäksi tilan 850-404-1-552 vanhan lomarakennuspaikan 

ranta-alue (vesijättö) on muutettu osittain M- alueeksi, jolloin ko. rannanosalle si-

joittuva viitasammakkoalue jää maa- ja metsätalousalueelle.  

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

8.4.2021  

   

    

 

Toivakan kunta 

  

 

MIELIPIDE 8 (16.6.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ 

NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 8 

Päijänne 

Tila PATTERINNIEMI 850-404-1-322  

 

Ranta-alueiden mitoitusmenetelmä ja mitoitusvyöhykkeet 

 

Mitoitusvyöhykkeet eivät voi kaavaselostuksessa esitetyllä tavalla täyttää maan-

käyttö- ja rakennuslain 73 §:n mukaisia ranta-alueiden suunnittelua koskevia 

erityisiä sisältövaatimuksia. 

 

Suunniteltu rakennusoikeuden merkittävä lisäys sekä siitä johtuva lisärakenta-

minen ei sopeudu kaava-alueen rantamaisemiin ja muuhun ympäristöön MRL:n 

73 §:n edellyttämällä tavalla. 

 

On selvää, että esim. rakennuspaikkakohtainen jätevesien käsittely luonnokses-

sa esitetyssä laajuudessa vaarantaa sekä vesistöjen että pohjaveden laatua. 

 

Lain tarkoittava ranta-alueiden virkistyskäyttö ei voi toteutua MRL:n edellyttä-

mällä tavalla luonnoksessa esiteltyjen rakennuspaikkojen toteutuessa. 

 

Maaston- ja luonnon ominaispiirteitä luonnossa ei ole otettu lain edellyttämällä 

tavalla huomioon kaavaluonnoksessa. 

 

On muun ohella ilmeistä, että useiden luonnoksessa esiteltyjen rakennuspaikko-

jen osalta rakentaminen tulee edellyttämään kaavamääräyksistä poikkeamista 

esim. etäisyyksien suhteen. Lisäksi ongelmia on odotettavissa maasto-

olosuhteiden vuoksi myös esim. jätevesien asianmukaisen käsittelyn osalta. 

 

Ranta-alueiden riittävä yhtenäinen rakentamaton alue ei toteudu MRL:n edel-

lyttämällä tavalla ja tasolla. 

 

Vastine:   

Rantaosayleiskaavan muutosta varten on laadittu luonto- ja maisemaselvitys. 

Kaavamuutoksen tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteet on laadittu si-

ten, että ranta-alueiden luonto- ja maisema-arvot voidaan huomioida ja tarvittaes-

sa turvata kaavoituksen keinoin. Kaavaluonnos on laadittu kaavamuutoksen ta-

voitteiden mukaisesti ja edelleen ranta-alueiden luonto- ja maisema-arvojen säi-

lymistä pyritään edistämään kaavaehdotuksen valmistelussa.  

 

Voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan perustuvien uusien rakennuspaikkojen ja 

kaavamuutoksella osoitettujen uusien rakennuspaikkojen jätevesien käsittelyä oh-

jaa valtioneuvoston asetus 157/2017 ja Toivakan kunnan määräykset, joiden mu-

kaisesti toteutetut uudet rakennuspaikat eivät tule vaarantamaan mielipiteessä esi-

tetyllä tavalla vesistöjä tai pohjavettä.   

 



Kaavamuutokseen perustuvat uudet rakennuspaikat on pyritty osoittamaan sellai-

sille jo rakentamiskäytössä oleville rannanosille, joilla ei ole nykyisinkään eritys-

itä merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. Kaavamuutokseen perustuvat uu-

det rakennuspaikat eivät siten merkittävästi supista yleiseen virkistyskäyttöön so-

pivia ranta-alueita.   

 

Maaston- ja luonnon ominaispiireet on otettu kaavamuutokseen perustuvien uu-

sien rakennuspaikkojen sijoittelussa huomioon. Uudet rakennuspaikat on mm. py-

ritty sijoittamaan arvokkaiden rannanosien ulkopuolelle olevan rakennuskannan 

yhteyteen rakentamiseen sopiville rannanosille.   

 

Kaavamuutoksella ei ole supistettu merkittävästi yleiseen virkistyskäyttöön sopi-

vien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rantojen määrää. Kaava-alueella säilyy 

edelleen riittävästi yhtenäisesti rakentamisesta vapaita yleiseen virkistyskäyttöön 

soveltuvia rantoja.  

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta mielipiteen perusteella. 
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MIELIPIDE 9 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN 

KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 9 

Päijänne 

Tila Kiviniemi 850-404-1-411, Papanranta 850-404-1-412 

 

Kohta 10.3.4. Virkistysalueet ja venevalkamat 

”Rantaosayleiskaavan muutoksessa on osoitettu vanhan rantaosayleiskaavan 

mukaiset uimaranta- ja venevalkamavaraukset (VV, LV). 

 

Nisulan kylän yleisen uimaranta- ja venevalkama-alue on osoitettu uimaranta-

alueena (VV) vanhan kaavan aluevarauksen mukaisesti. Venevalkama-alueina 

(LV) on osoitettu Päijänteen Haukkavuoren pohjoispuolinen venevalkama, Päi-

jänteen Laajanniemenlahden venevalkama sekä Nisulan venevalkama. Kunnan 

omistamalta Nisulan venevalkama-alueelta on poistettu vanhan kaavan mukainen 

vanhan lomarakennuspaikan kaavamerkintä ja venevalkamavarausta on laajen-

nettu venevalkamatoiminnan kehittämiseksi.” 

-mitä käytännössä tarkoittaa ”venevalkamatoiminnan kehittäminen”? 

-nykyinen Korhonrannassa oleva VV-merkitty alue on riittänyt ja riittää pitkälle 

tulevaisuuteen paikalliseen pienveneilytarpeisiin 

-käytännössä venerantaa käyttävät ne kyläläiset, joilla ei ole omaa rantaa sekä 

satunnaiset tarvitsijat kuten. esim. uistelijat. 

-rauhallisen lahden asukkaat eivät ole ilahtuneita lisääntyvästä vesiliikenteestä 

-meluhaitan ja aallonmuodostuksen riski kasvaa 

 

Kohta 10.4.3 Varastoalue 

”Osayleiskaavalla on osoitettu kunnan omistamalle alueelle Niemeläntien ja Ni-

sulan kylätien kulmaukseen varastoalueen TV- aluevaraus. TV- alueen pinta-ala 

on 1,3 ha. Kaavalla määrätään, että varastotoimintojen lisäksi TV- alueelle voi-

daan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta pienyritystoimintaa. TV- alu-

eelle voisi rakentua esim. veneiden säilytystiloja ja alueella voisi harjoittaa esim. 

veneiden kunnossapitoon liittyvää yritystoimintaa.” 

-aluevaraus sijaitsee vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen sisällä 

-veneiden telakointi- ja kunnossapitotoiminta ei yleensä ole täysin ”ympäristö-

häiriöitä aiheuttamatonta” 

-veneiden pohjamaalit ovat vaarallisia, jopa niin, että niiden myyntiä on rajoitet-

tu EU-alueella 

-myös kunnossapidossa käytettävät venemoottoreiden polttoaineet ja voiteluöljyt 

ovat ympäristöriski 

-lisäksi edellisessä kohdassa mainittu venevalkamatoiminta on kaukana suunni-

tellusta kunnossapitopaikasta huonon tieyhteyden takana, korkeusero rannasta 

on myös huomattava 

 

  



Vastine:   

Kohta 10.3.4. Virkistysalueet ja venevalkamat 

 

Kaavaluonnoksessa esitetty venevalkama-alue on maa-alueen osalta osoitettu 

pääosin venevalkamaksi jo alueella voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa. 

Tällä rantaosayleiskaavan muutoksella aluetta on tarkoitus laajentaa alueen toi-

minnallisuuden parantamiseksi osittain voimassa olevan rantaosayleiskaavan mu-

kaisen vanhan lomarakennuspaikan alueelle sekä laiturirakenteiden vaatimalle 

osalle vesialuetta. Samalla kaavamuutoksella on tarkoitus poistaa alueelta koko-

naan voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa osoitettu vanha lomarakennus-

paikka.   

 

Nisulan kylän osayleiskaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa Nisulan ky-

läalueen kehittäminen Toivakan kunnan tärkeänä kyläkeskuksena ja parantaa ky-

län elinvoimaisuutta. Elinvoimaisuuttaa pyritään lisäämään mm. osoittamalla 

osayleiskaavalla kyläalueelle uusia asuinrakennuspaikkoja ja järjestämällä kaa-

valla rakennuspaikoille vesistöyhteys venevalkaman kautta Päijänteelle. 

 

Mielipiteessä esitetty Nisulan uimarannan alue ei ole sopiva Nisulan kylän uusien 

asuinrakennuspaikkojen venevalkama-alueeksi. Rantaosayleiskaavalla ei voida 

ohjata kunnan tavoitteiden mukaista venevalkamatoimintaa osakaskunnan alueel-

le. Nisulan uimarannan alue sijaitsee myös maastollisesti hankalan tieyhteyden 

päässä. Alue onkin osoitettu jo voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa uimaran-

ta-alueeksi eikä venevalkama-alueeksi. Nisulan kylän asuinrakennuspaikkoja pal-

veleva venevalkama-alue on perusteltua osoittaa hyödyntäen Toivakan kunnan 

omistamaa maa-aluetta, joka on kaavoitettu pääosin jo voimassa olevassa ranta-

osayleiskaavassa venevalkama-alueeksi.  

 

Esitetään, että kaavaluonnosta ei muuteta mielipiteen perusteella tältä osin. 

 

 

Kohta 10.4.3 Varastoalue 

 

Nisulan kyläalueelle kaavaluonnoksessa osoitettu varastoalue (TV) sijoittuu Nisu-

lan II- luokan pohjavesialueelle, kuten mielipiteessä esitetään. Pohjavesialue on 

ollut tiedossa osayleiskaavaluonnosta laadittaessa. Kaavaluonnoksessa osoitetun 

varastoalueen rakentaminen ja alueella mahdollisesti harjoitettava pienyritystoi-

minta voidaan toteuttaa pohjavesialuetta vaarantamatta. Pohjavesialueen ja TV- 

alueen kaavamääräyksiä on kuitenkin perusteltua täsmentää.   

 

Esitetään, että  

- pohjavesialueelle (pv2) lisätään kaavamääräys; Alueen rakentamista saatta-

vat rajoittaa vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- 

ja pilaamiskiellot. 

- TV- alueelle lisätään kaavamääräys; Alueelle ei saa sijoittaa pohjaveden 

puhtautta vaarantavaa toimintaa.  
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MIELIPIDE 10 (13.6.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SE-

KÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 10 

Päijänne 

Tila Vanhatalo 850-404-1-222 

 

Kiinteistölle Vanhatalo 850-404-1-222 haetaan vakituisen asumisen mahdollista-

vaa kaavamerkintää AO. 

  

Vastine:   

Tilan Vanhatalo 850-404-1-222 kaavaluonnoksessa osoitettu vielä rakentumaton 

lomarakennuspaikka perustuu voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. Raken-

nuspaikka sijaitsee Nisulan kylällä Päijänteen Nisulanlahden ranta-alueella. Nisu-

lanlahden ranta-alueelle on  muodostunut vakituisen asumisen rakennuspaikkoja.   

 

Tilan Vanhatalo 850-404-1-222 rakennuspaikka sijaitsee kaavan muutoksen yh-

teydessä laaditun vakituisen asumisen edullisuusvyöhyketarkastelun edullisuus-

alueeseen 1 kuuluvalla Nisulan kylän läheisellä Päijänteen ranta-alueella, joka on 

vakituiseen asumiseen edullista aluetta. Alueella on vanhaa asuinrakentamista ja 

alueelle voidaan ohjata uutta vakituista asumista.  

 

Esitetään, että tilalle Vanhatalo 850-404-1-222 kaavaluonnoksessa osoitettu 

uusi lomarakennuspaikka muutetaan erillispientalon rakennuspaikaksi 

(AO).  
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MIELIPIDE 11 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISU-

LAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 11 

Vihijärvi 

Tila Korteranta 850-404-1-489  

 

Kiinteistö on rakennettu ympärivuotiseksi asunnoksi ja on tarkoitus myös pitää 

sellaisena jatkossakin. Eli ei ole mikään loma-asunto, vaikka siellä ei tällä hetkel-

lä olekaan asukasta.  

  

Vastine:   

Tilan Korteranta 850-404-1-489 muodostama rakennuspaikka on pinta-alaltaan n. 

1850 m2. Rakennuspaikka on osoitettu voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa 

vanhana lomarakennuspaikkana. Rakennuspaikalta on matkaa yleiselle tielle (Ni-

sulan kylätie) n. 0,25 km ja Nisulan kylälle n. 3,5 km. Nisulan kylätien varressa 

sekä läheisillä Vihijärven ja Päijänteen ranta-alueilla sijaitsee vanhoja vakituisen 

asumisen rakennuspaikkoja. 

 

Tilan Korteranta 850-404-1-489 vanha rakennuspaikka sijaitsee kaavan muutok-

sen yhteydessä laaditun vakituisen asumisen edullisuusvyöhyketarkastelun edulli-

suusalueeseen 1 kuuluvalla Vihijärven ranta-alueella, joka on vakituiseen asumi-

seen edullista aluetta. Alueella on vanhaa asuinrakentamista ja alueelle voidaan 

ohjata uutta vakituista asumista.  

 

Esitetään, että tilan Korteranta 850-404-1-489 vanhan lomarakennuspaikan 

kaavamerkintä muutetaan vanhaksi erillispientalon rakennuspaikaksi (AO). 
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MIELIPIDE 12 (24.10.2020) LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 

SEKÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA   

 

Mielipide 12 

Päijänne 

Yhteinen alue 850-876-3-0 

 

Rutalahden osakaskunta (850-876-3-0) esittää lomarakennuspaikan myöntämistä 

yhteiseen alueeseen 850-876-3-0 kuuluvalle Nisulan Niittulahden ranta-alueelle. 

Yhteistä aluetta 850-876-3-0 olisi lomarakennuspaikan myötä mahdollista hyö-

dyntää merkittävästi nykyistä paremmin, osakaskunnan osakkaiden hyväksi. Lo-

marakennuspaikan osoittaminen alueelle mahdollistaisi lomarakennuksen raken-

tamisen Rutalahden osakaskunnan osakkaiden yhteiskäyttöön. 

  

Vastine:   

Yhteisille osakaskuntien omistamille maa-alueille ei tiettävästi ole Toivakan ran-

taosayleiskaavoissa osoitettu rakennusoikeuksia. Jo valmistuneissa Toivakan itäi-

sen alueen rantaosayleiskaavojen muutoksissa ei ollut esille tarvetta tarkastella 

osakaskuntien maa-alueiden rakennusoikeuksia, koska maa-alueet ovat olleet 

luonteeltaan vesijättöjä, joiden rantarakennusoikeudet on määritetty vesijätön ta-

kakana oleville kiinteistöille.   

 

Rutalahden osakaskunnan Nisulan Niittulahden ranta-alue poikkeaa aiempien 

rantaosayleiskaavojen muutosten osakaskuntien maa-alueista. Rutalahden osa-

kaskunnan Nisulan Niittulahden maa-alue olisi alueellisesti rantarakennuspaikan 

alueeksi riittävä. Alueella on rantaviivaa n. 90 m ja syvyyttä hieman yli 100 m.  

Rutalahden osakaskunnan alueeseen kuuluu osayleiskaavan muutoksen alueella 

maa-alueita myös Vihijärven Vihisaaressa sekä Päijänteen Väli- ja Tervasaarissa. 

Myös osakaskunnan Vihijärven Vihisaari mitoittaisi pinta-alansa puolesta kaavan 

suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan rantarakennusoikeutta. Vihisaaren pin-

ta-ala on n 1,15 ha ja kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan 1-3 ha 

saarien rakennusoikeus on 1 rakennuspaikka. Osakaskunnan alueeseen kuuluvat 

Päijänteen Väli- ja Tervasaaret ovat pinta-alaltaan alle hehtariin kokoisia, eivätkä 

nämä saaret mitoita kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan rakennusoi-

keutta.  

 

Rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteissa ei ole otettu 

erikseen kantaa osakaskunnan rakentamisalueeksi pinta-alallisesti sopivan maa-

alueen kaavoitukseen. Suunnitteluperiaatteena on ollut, että rakennusoikeudet 

määritetään rantasuunnittelun emätiloille eikä tilojen omistuksella ole vaikutusta 

rakennusoikeuden osoittamiseen. Kaavaluonnoksessa osakaskunnan Nisulan Niit-

tulahden ranta-alueen rakennusoikeus on laskettu emätilan Korhonkanta nro 215 

hyväksi eikä Vihisaaren rakennusoikeuksia ole käsitelty mitenkään. Emätilalle 

215 on osoitettu kaavaluonnoksessa ainoastaan jo rakentuneet rakennuspaikat ei-

kä emätilalla ole jäljellä olevaa rakennusoikeutta. Rutalahden osakaskunnan Ni-



sulan Niittulahden ranta-alueen rakennusoikeuden mahdollisella laskemisella 

osakaskunnan hyväksi ei siten olisi vaikutusta emätilan 215 rakennuspaikkojen 

määrään.  

 

Osakaskunnan Niittulahden ranta-alueen laskennallinen rakennusoikeus olisi  

0,47 rakennuspaikkaa huomioiden lahtialueella käytettävä rantaviivan muunto-

kerroin 0,75 sekä mitoitusarvona käytetty 7 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-

km. Vihisaaren laskennallinen rakennusoikeus olisi 1 rakennuspaikka. Rutalah-

den osakaskunnan maa-alueet olisivat tulkittavissa kokonaisuutena kaavamuutok-

sen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaiseksi rantasuunnittelun emätilaksi, 

jolle kuuluisi kaavamuutoksen suunnitteluperusteen mukaisesti 1,47=1 laskennal-

linen rakennusoikeus. Osakaskunnan maa-alueista Vihisaari sopii luonto- ja mai-

sema-arvojen takia huonosti rakennuspaikan alueeksi. Nisulan Niittulahden ranta-

alue sopisi pinta-alan puolesta rakentamiseen ja mannerrannan alue olisi muuten-

kin saarialuetta sopivampi rakentamiseen. Alueella ei ole myöskään kaavan selvi-

tysten mukaan erityisiä luonto- tai maisema-arvoja. Ilmakuvan perusteella osa-

kaskunnan Niittulahden alueen keskellä kasvaa puustoa ja alue soveltuu osakas-

kunnan esityksen mukaan lomarakentamiseen.  

  

Esitetään, että Rutalahden osakaskunnan Niittulahden ranta-alueelle lisä-

tään yksi uusi lomarakennuspaikka. Osakaskunnan alueet lisätään emäti-

laselvitykseen ja emätilaselvitys päivitetään emätilan 215 osalta. 
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