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JOUTSAN KUNNAN LAUSUNTO 8.6.2021 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-

ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA 

 

Joutsan kunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.  

 

 

Vastine:  

 

 Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.   

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 
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Toivakan kunta 

 

  

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YHDYSKUNTASUUNNITTELUN PALVELUYKSIKÖN ILMOITUS 

LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN 

OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA  

 

Jyväskylän kaupungin yhdyskuntasuunnittelun -palveluyksiköllä ei ole tarvetta 

antaa varsinaista lausuntoa maankäytön näkökulmasta. 

 

Vastine:     

   

Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa ilmoituksen perusteel-

la.   

 
 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 
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Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 
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Toivakan kunta 

 

  

JÄRVI-SUOMEN ENERGIAN LAUSUNTO 5.5.2021 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOK-

SEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA  

 

Järvi-Suomen Energialla on kyseisellä kaavaehdotusalueella sähköverkkoa. 

 

Sähköverkko on pääsääntöisesti ilmajohtoa, mutta alueella on myös maakaapeli-

verkkoa. 

 

Mikäli kaavan muutos aiheuttaa muutoksia olemassa olevaan sähköverkkoon, 

esim. siirto tai suojaustarpeita, kustannuksista vastaa työn tilaaja.  

 

 

Vastine:  

Kirjataan tiedoksi, että mikäli kaavan muutoksesta aiheutuu muutoksia olemassa 

olevaan sähköverkkoon, esim. siirto tai suojaustarpeita, niin kustannuksista vastaa 

työn tilaaja. 

 

 Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.   

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 
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Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

16.6.2021   

  

   

    

 

Toivakan kunta 

  

KESKI-SUOMEN ELY- KESKUKSEN LAUSUNTO 8.6.2021 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N 

MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA  

 

 

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

osayleiskaavaehdotukseen ja toteaa siitä sen käyttöön toimitettujen asiakirjojen 

perusteella kommentteinaan seuraavaa 

 

Luonto 

 

Keski-Suomen ELY-keskus uudistaa valmisteluvaiheen lausunnossaan esittämän-

sä mukaisetsi, että niin viitasammakon kuin myös direktiivikorentojen (täplälam-

pikorento, sirolampikorento ja lummelampikorento) lisääntymis- ja levähdys-

paikkoja koskevaa määräystä tulisi tarkentaa esim. seuraavasti: lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja hävittäviä tai heikentäviä ruoppauksia tai vesikasvillisuuden 

niittoja ei saa suorittaa. Tämä johtuu siitä, että toistuva niitto vähentää merkittä-

västi ilmaversoista vesikasvillisuutta. Tässä kaavaehdotuksessa esitetyssä muo-

dossa määräys on ongelmallinen ja saattaa johtaa helposti väärään tulkintaan. 

Kunnan toimintaa ajatellen on ehdottoman hyvä tavoite, että määräykset olisi 

vastaavat kaikissa kaavoissa, mutta on myös niin, että kaavamääräysten tulisi ol-

la mahdollisimman yksiselitteiset. Nyt esimerkiksi Viisarimäki - Kirkonkylä 

osayleiskaavassa direktiivikorentoja koskevassa kaavamääräyksessä on mukana 

ruoppauskiellon ohella myös niittokielo, VT4 osayleiskaavassa vastaava merkintä 

on muodossa: Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentä-

minen on Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 49 § nojalla kielletty. 

 

Vastine:      

Luonto 

 

Kaavaehdotuksessa käytetty viitasammakon ja myös direktiivikorentojen lisään-

tymis- ja levähdyspaikkoja koskevien kaavamerkintöjen määräystekniikka perus-

tuu siihen, että näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelu-

lain (49§) nojalla suojeltuja. Laki kieltää siten kaikki lisääntymis- ja levähdys-

paikkoja hävittävät ja heikentävät toimenpiteet, mukaan lukien lausunnossa esi-

tetty ruoppaaminen ja vesikasvillisuuden niitto, jos nämä toimenpiteet hävittävät 

tai heikentävät lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lajien elinympäristöt on selvi-

tetty ja tuotu esille kaavassa, jolloin ne voidaan huomioida luonnonsuojelulain 

mukaisesti alueiden käytössä.  

 

Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskeva kaavaehdotuksessa 

käytetty kaavamääräys perustuu ruoppausta koskevilta osin Toivakan itäosan ran-

taosayleiskaavan osa-alueen 1 viranomaisneuvotteluun 7.12.2016, jonka perus-

teella ruoppausta koskeva määräysosio lisättiin ELY- keskuksen esityksestä itä-

osan rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaavaehdotukseen. Vastaavaa määräystä 

on sittemmin käytetty jo lainvoiman saaneissa itäosan rantaosayleiskaavan muu-
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toksessa 2 sekä Viisarinmäki-Kirkonkylä osayleiskaavassa. 27.5.2021 voimaan-

tulleessa VT4- osayleiskaavassa käytetty viitasammakon elinympäristöjä koske-

van ohjeellisen kaavamerkinnän kaavamääräys on muotoiltu luonnonsuojelulain 

(49§) pohjalta ilman erikseen esille nostettavien yksittäisten toimenpiteiden kiel-

tämistä.  

 

Direktiivikorentojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskeva tässäkin kaavaeh-

dotuksessa köytetty kaavamääräys perustuu myös jo lainvoiman saaneisiin itä-

osan rantaosayleiskaavojen muutoksiin 1 ja 2. Viisarinmäki-Kirkonkylä osayleis-

kaavassa on käytetty lausunnossa esitettyä määräysmuotoa, jossa on erillisessä 

määräysosassa esitetty ruoppauskielto ja myös niittokielto. 

 

Tämän rantaosayleiskaavan muutoksen viitasammakkojen ja direktiivikorentojen 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevaa kaavamääräystä ei ole perusteltua 

muuttaa jo lainvoiman saaneiden itäisen alueen rantaosayleiskaavojen muutosten  

kanssa eri muotoon siitä syystä, että VT4- osayleiskaavassa on käytetty yksin-

omaan luonnonsuojelulain 49 § viittaavaa määräysmuotoa ohjeellisina osoitetuilla 

viitasammakkoalueilla tai siitä syystä, että Viisarinmäki-Kirkonkylän osayleis-

kaavan direktiivikorentojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevan kaava-

merkinnän kaavamääräyksessä on muista kaavoista poiketen käytetty erillistä 

ruoppaus- / niittokieltoa.  

 

Kaavaehdotuksessa esitettyjä viitasammakkojen ja direktiivikorentojen lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkoja koskevia kaavamääräyksiä käyttämällä saavutetaan 

kunnan ranta-alueita koskevia rantaosayleiskaavoja kokonaisuutena tarkasteltua 

mahdollisimman yhtenäiset kaavamääräykset. Kun lisäksi huomioidaan, että kaa-

vamääräystekniikkaa tuo esille luonnonsuojelulakiin perustuvan em. direktiivila-

jien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojeluvelvoitteen, niin määräyksien 

muuttaminen ei ole perusteltua. Lisäksi kaavaselostuksessa on tuotu esille, että 

viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei myöskään muutoin kuin 

ruoppauksin (esim. vesikasvillisuuden niitoin) tule hävittää tai heikentää ja että 

esim. ruoppaukset ja vesikasvillisuuden niitot saattavat heikentää tai hävittää su-

denkorentojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.     

 

Esitetään, että kaavaehdotusta ei muuteta lausunnon perusteella. 

 

 

Maisema, kulttuuriympäristö ja rakennettu ympäristö 

 

Valmisteluvaiheen jälkeen kaava-alueesta on laadittu maisemaselvitys. Selvityk-

sen perusteella arvokkaiksi todettuja luonnonmaisema-alueita on osoitettu kaa-

vassa paikallisesti merkittävinä luonnonmaisema-alueina (ma). Kaavamerkinnäl-

le tulisi harkita myös asianmukaista kaavamääräystä, tavoitteena maisema-

arvojen säilyttäminen.  

 

Viisarimäki – Rutalahti valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on osoitettu 

mav-kaavamerkinnällä ja ko. alueen maakunnallisesti arvokkaat laajennusalueet 

mam-merkinnällä, jotka toistavat pääpiirteissään maakuntakaavan suunnittelu-

määräyksen. Iso-Loppasen pohjois-, lounais- ja kaakkoisrannoilla on maisema-

selvityksen mukaan paikallisesti arvokkaita luonnonmaisema-alueita, joita ei kui-

tenkaan ole osoitettu kaavakartalla ma-alueina. Pieni-Loppasen rantoja leikkaa-

vat mav- ja mam-alueet on osoitettu kaavakartalla, mutta ma-aluemerkintä puut-

tuu. Merkinnän lisäämistä maisemaselvityksen mukaisesti tulisi harkita. 
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Valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle kokonaisuudessa sijoittuvan 

Vennalammen rannat on luokiteltu maisemaselvityksessä luokkaan 2. Selvitykses-

sä todetaan kuitenkin, että rajoituksia lisärakentamiselle aiheuttavat alueella 

esiintyvät monet luontoarvot. Lammen eteläpäähän on osoitettu EU:n luontodi-

rektiivin liitteen IV (a) eliölajin lisääntymisaluetta, minkä kohdalla on myös kaksi 

uutta Rapaikkaa (voimassaolevan kaavan mukaisia paikkoja). Asiaa on perustel-

tu kaavaselostuksessa, mutta olisiko tässä syytä ensisijaisesti luonnon- ja toissi-

jaisesti maisemansuojelun kannalta kuitenkin tutkia vielä ko. rakennuspaikoille 

korvaavia paikkoja. 

 

Päijänteen rannoilla on useita maisemallisesti herkkiä ja arvokkaita luonnonmai-

semakokonaisuuksia, jotka ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvo-

kaita. Haukkavuoren alue on laaja maisemallisesti merkittävä rantaosuus, josta 

vain eteläisin osa on osoitettu kaavakartalla ma-merkinnällä. Maisemallisesti ar-

vokkaalle rantaosuudelle ei ole osoitettu rakentamista, joten maisema-arvojen 

säilyminen on siltä osin turvattu, tulisi kuitenkin harkita maisemallisesti arvok-

kaan ranta-alueen osoittamista myös ma-aluemerkinnällä maisemaselvityksen 

mukaisesti, jolloin alueen maisemallinen arvo välittyy kaavan myötä myös mah-

dollisiin vaikutuksiltaan laajempiin maisemaan vaikuttaviin hankkeisiin. 

 

Kaavan yleismääräyksen mukaan maisemallisesti merkittävien rantametsien kä-

sittelyssä on noudatettava erityistä harkintaa. Kaavaselostuksessa todetaan, että 

’alueen maisemallisesti merkittäviä rantametsiä ovat kaavassa valtakunnallisesti, 

maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi osoitettujen alueiden (mav, mam, 

ma) määräykset -lehdelle ko. yleismääräyksen yhteyteen, jotta se selviää suoraan 

kaavakarttaa tulkitsevalle. 

 

Uusien rakennuspaikkojen sijoittelu on voitu pääosin tehdä niin, että maisema-

selvityksessä tunnistetut arvokkaat luonnonmaisema-alueet säilyvät rakentamat-

tomina, kuten kaavan vaikutusten arvioinnissa on todettu. Toinen asia on sitten 

se, onko kaavassa arvioitu kaavamuutoksen vanhan kaavan mukaisille rakennus-

paikoille mahdollistamaa tonttikohtaisen rakennusoikeuden varsin huomattavaa 

lisäystä ja sen aiheuttamia vaikutuksia muun ohella maisemaan ja vesistöihin. 

Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee pystyä arvioimaan lisärakentamisen vaiku-

tusta kokonaisuuteen.  

 

ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan muuta lausuttavaa osayleiskaavaehdotuk-

sesta. 

 

Vastine:      

Maisema, kulttuuriympäristö ja rakennettu ympäristö 

 

Kaavaa varten laadittu maisemaselvitys on huomioitu kaavaehdotuksessa käyttä-

en samaa merkintä- ja määräystekniikka kuin vastaavissa itäisen alueen ranta-

osayleiskaavojen muutoksissa. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet on osoitettu kaavaehdotuksessa mav- ja mam- viivamerkinnöillä 

näiden alueiden virallisten rajausten mukaisesti ja kaavan maisemaselvitykseen 

perustuvat maakunnallisten ja valtakunnallisten maisema-alueiden ulkopuoliset 

maisemarajaukset paikallisesti arvokkaina maisema-alueina ma- rasterimerkinnäl-

lä.  Päällekkäisiä maisema-alue- merkintöjä ei ole osoitettu, koska paikallisesti 

arvokkaan maisema-alueen merkintätapaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää 

valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla eikä kaavan 

selvitykseen perustuen voida myöskään rajata ja esittää valtakunnallisesti tai 

maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille uusia rajauksia. Kaavan maisema-

selvityksen maisema-aluerajauksia on kuitenkin hyödynnetty yksityiskohtaisessa 
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kaavasuunnittelussa myös valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla mai-

sema-alueilla. 

 

Vennalammen eteläpäähän osoitettuja kahta vanhaan rantaosayleiskaavaan perus-

tuvaa vielä rakentumatonta lomarakennuspaikkaa ei ole perusteltua siirtää Venna-

lammen eteläosan vesialueen sudenkorentoalueen ulkopuolelle. Sudenkorento-

alueen ulkopuolinen saman tilan ranta-alue on hyvin jyrkkäpiirteistä vuoren rin-

nettä ja sopii sen vuoksi rakentamiseen huonosti. Maasto-olosuhteet ja maisema-

arvot huomioiden vanhaan rantaosayleiskaavaan perustuvat rakennuspaikat on 

perusteltua osoittaa voimassa olevan kaavan mukaisesti Vennalammen eteläpää-

hän jo rakentuneiden lomarakennuspaikkojen yhteyteen. Tämä kaavaratkaisu tur-

vaa myös Vennalammen länsirannalla mahdollisimman yhtenäisen rakentamises-

ta vapaan rannanosan säilymisen. Kaava tuo esille Vennalammen eteläpään direk-

tiivisudenkorentojen elinympäristön ja kaavamääräys huomioi luonnonsuojelulain 

49§:n määräyksen sudenkorentojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskien. 

Luonnonsuojelulaki kieltää direktiivilajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hä-

vittävät ja heikentävät toimenpiteet. Kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen to-

teutuminen ei vaaranna sudenkorentojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, kun 

alueeseen mahdollisesti kohdistuvissa toimenpiteissä noudatetaan lainsäädäntöä.     

 

Kaavamuutoksen maisemaselvityksen rajauksia ei ole esitetty kaavamuutoksella 

luonnonsuojelualueeksi osoitetulle Haukkavuoren alueelle. Luonnonsuojelualu-

eilla ei ole myöskään esitetty kaavan luontoselvityksen erilaisten luontokohteiden 

rajauksia. Kaavalla osoitetun luonnonsuojelualueen aluevarauksen on katsottu 

turvaavan Haukkavuoren alueen maisema- ja luontoarvojen säilymisen, eikä kaa-

van selvitysten mukaisia rajauksia ole tarkoituksenmukaista erikseen osoittaa 

luonnonsuojelualueella.  

 

Kaavamuutoksella ohjataan myös vanhojen rakennuspaikkojen rakentamista si-

ten, että rakentaminen sopeutuu maisemaan. Kaavamuutoksella osoitetulla vanho-

jen rakennuspaikkojen rakennusoikeuden lisäyksellä ei ole vaikutusta vesistöihin. 

Rakennuspaikkojen jätevesien käsittely tulee järjestää samojen vaatimusten mu-

kaisesti riippumatta yksittäisen asuin- tai lomarakennuksen kerrosalasta. Myös-

kään sillä, että kaavamuutos mahdollistaa vanhalle rakennuspaikalle kerrosalan 

lisääntyessä esim. uuden talousrakennuksen rakentamisen, ei ole mitään vaikutus-

ta kaava-alueen vesistöjen tilaan.   

 

Esitetään, että kaavaehdotusta ei muuteta lausunnon perusteella.  

 

 

  

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

16.6.2021  

  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

KESKI-SUOMEN LIITON LAUSUNTO 3.6.2021 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN 

OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA 

 

 Keski-Suomen liiton mielestä Päijänteen ranta-alueiden ja Vihijärven mitoitusta 

voidaan pitää perusteltuna. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Rutalahden – 

Nisulan – Vihijärven -alue on asumisen ja vapaa-ajan asumisen vetovoima-

aluetta, jonka suunnittelumääräyksen mukaan vyöhykkeellä on mahdollista ym-

päröivää maaseutua tiiviimpi vapaa-ajan ja pysyvän asumisen toisiaan täydentä-

vä rakentaminen. Uusi luonnonsuojelualue tukee ja vahvistaa Haukkavuoren val-

takunnallista suojeluarvoa. 

 

 Nisulan kylän osayleiskaavan tavoitteena on mm. mahdollistaa kyläalueen kehit-

täminen Toivakan kunnan tärkeänä kyläkeskuksena ja parantaa kylän elinvoimai-

suutta. Liiton mielestä kyläosayleiskaavaratkaisu tukee Nisulan kylän elinvoimai-

suutta sekä edistää ympäristöllisesti kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. 

Kaavamuutoksen luonnosvaiheen yhteydessä liiton esiin nostama Viisarimäki-

Rutalahti- maisema-alue on merkitty kaavaehdotuksen kaavakartalle maakunta-

kaavan mukaisesti. 

 

 Keski-Suomen liiton mielestä rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläosayleiskaa-

van ehdotuksessa on huomioitu kylä- ja ranta-alueisiin kohdistuvat ominaispiir-

teet sekä maakuntakaavassa osoitettujen luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen 

säilyminen. 

 

 

Vastine:   

 Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella. 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

16.6.2021  

  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

KESKI-SUOMEN MUSEON LAUSUNTO 28.5.2021 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOK-

SEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA 

 

Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 

Keski-Suomen museo on luonnosvaiheen lausunnossaan 12.6.2020 ottanut kantaa 

osayleiskaavakartalla /s-aluemerkinnässä käytettyihin termeihin rakennusperin-

nön ollessa laajempi yläkäsite kuin kohdetasoinen ”suojelukohde”. Rakennuspe-

rintö on synonyymi rakennetulle kulttuuriympäristölle, johon kuuluvat rakennuk-

set ja rakennetut alueet, mutta myös erilaiset rakenteet, kuten tiet ja sillat. Perus-

teluna annetussa vastineessa on käytetty aikaisemmassa Toivakan alueen kaavas-

sa (vuodelta 2018) Keski-Suomen museon hyväksymää muotoilua. Tältä osin 

Keski-Suomen museo hyväksyy kaavassa käytetyn muotoilun ja vastineen. 

 

Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa läntisen alueen rantaosayleiskaa-

van osa-alue 1:n tai Nisulan kylän osayleiskaavan ehdotukseen arkeologisen 

kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

 

  

Vastine:  

 Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.   

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 



Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 

    

16.6.2021  

  

   

    

 

Toivakan kunta 

 

  

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN   LAUSUNTO 3.6.2021 LÄNTISEN ALUEEN RAN-

TAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN EHDO-

TUKSESTA 

 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen osalta ilmoitamme, että osayleiskaavojen muu-

tokselle ei ole henkilö ja paloturvallisuuden kannalta esteitä. 

  

 

 

Vastine:  

 Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.   

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 



 

 

Kaavan laatija  

Ympäristönsuunnittelu Oy     VASTINE 
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Toivakan kunta 

 

  

VÄYLÄVIRASTON LAUSUNTO 4.6.2021 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-

ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA 

 

 

Väylävirasto on tutustunut kaavaehdotukseen vesiväylien näkökulmasta. Kaava-

alueelle ulottuu Väyläviraston ylläpitämä Ristiselkä - Rutalahti väylä, joka on 

merkitty kaavakartalle. Kaavaehdotuksessa luonnonsuojelualueeksi (SL) merki-

tyllä Haukkavuoren alueella sijaitsee ed. mainitun väylän kiinteä turvalaite, 

Haukkavuoren kummeli. 

 

Väylävirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotukseen. 

 

Vastine:     

    

Haukkavuoren alueella sijaitseva Väyläviraston ylläpitämän Ristiselkä - Rutalahti 

väylän kiinteä turvalaite (Haukkavuoren kummeli), on hyvä lisätä tietona kaava-

muutoksen kaavaselostukseen.  

 

Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.   

 
 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy  

Pirkanmaa 

 

 

                      
Arto Remes 

maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 

 


