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

OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA 

 

Muistutus 1 

Päijänne 

Tila Lintula 850-404-1-339 

 

Muistutuksessa pyydetään muuttamaan kiinteistön 850-404-1-339 lomarakennuspaikan 

RA- kaavamerkintä erillispientalon kaavamerkinnäksi AO. 

Tilan Lintula 850-404-1-339 omistajat olivat huomanneet, että naapurikiinteistöllä (850-

404-1-260) kaavamerkintä oli muutettu AO/1 -merkinnäksi, jolloin heidän ja toisen naa-

puritilan kaavamerkintä oli muuttunut RA/2 -merkinnäksi. Alueen aiempi merkintä oli 

nähtävästi RA/3. 

Muistutuksessa toivotaan, että myös muistuttajien kiinteistöllä (850-404-1-339) olisi vas-

taava AO/1-merkintä, koska näiden kahden kiinteistön sijainti ja ominaisuudet ovat hyvin 

samankaltaiset.  

 

Vastine:  

  

Lintulan 850-404-1-339 muodostaman kaavaehdotuksessa osoitetun lomarakennuspaikan 

pinta-ala on Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterikartan mukaan 4127 m2. Rakennus-

paikalta on matkaa yleiselle tielle (Nisulan kylätie) n. 0,8 km ja Nisulan kylälle n. 1,2 km. 

Lähin nykyinen vakituisen asumisen alue on Nisulan kylällä. Naapuritilan Tervaniemi 

850-404-1-260 vanhan lomarakennuspaikan käyttötarkoitus on esitetty jo kaavaehdotuk-

sessa muutettavaksi asuinrakennuspaikaksi (AO).  Voimassa olevassa rantaosaleiskaavas-

sa on osoitettu uusia asuinrakennuspaikkoja alueen länsipuolella sijaitsevan Hyssännie-

men länsirannalle 

 

Lintulan tilan vanha lomarakennuspaikka sijaitsee kaavamuutoksen yhteydessä laaditun 

vakituisen asumisen edullisuusvyöhyketarkastelun edullisuusalueeseen 1 kuuluvalla Nisu-

lan kylän läheisellä Päijänteen ranta-alueella, joka on vakituiseen asumiseen edullista alu-

etta. Alueella on vanhaa asuinrakentamista ja alueelle voidaan ohjata uutta vakituista 

asumista. Muistutuksessa esitetty tilan Lintula vanhan lomarakennuspaikan käyttötarkoi-

tuksen muutos on vakituisen asumisen edullisuusvyöhyketarkastelun ja myös maanomis-

tajien tasapuolisen kohtelun lähtökohdista perusteltu. 

 

Esitetään, että tilalle Lintula 850-404-1-339 kaavaehdotuksessa osoitettu vanha lo-

marakennuspaikka muutetaan erillispientalon rakennuspaikaksi (AO).  

 

Esitetystä muutoksesta nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on kuultu MRA 32 

§:n mukaisesti naapuritilojen 850-404-1-260 ja 850-404-1-340 omistajia. Naapuritilo-

jen omistajilla ei ollut huomautettavaa siihen, että tilan Lintula 850-404-1-339 loma-

rakennuspaikka (RA) muutetaan erillispientalon rakennuspaikaksi (AO). 
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MUISTUTUS 2 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN 

OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA 

 

Muistutus 2 

Nisulan kylä 

 

Nisulan kyläseura ry:n johtokunta suhtautuu myönteisesti Toivakan kunnan vireillä ole-

vaan kaavoitusprosessiin, joka koskee kunnan läntistä aluetta ja Nisulan kylää. Toivo-

tamme uudet asukkaat ja pienyritystoiminnan luonnonkauniille kylällemme tervetulleiksi! 

 

Haluamme kuitenkin tuoda esille mielipiteemme kaavoittajan suunnittelemasta Nisulan 

kylätien ja Niemelä-tien risteykseen sijoittuvasta TV-alueesta, jolle on suunniteltu mm. 

veneitten varastointia ja niiden kunnostamiseen liittyvää pienyritystoimintaa. Veneitten 

kunnostukseen liittyvä yritystoiminta kun ei välttämättä ole aivan ympäristöhäiriötä ai-

heuttamatonta. Suunniteltu TV-alue tulee aivan kylätalon välittömään läheisyyteen ja esi-

tetyssä laajuudessaan näköyhteyttä kylätalolta TV-alueelle ei voi välttää.  

 

Kylätalo on kyläseuran omistama Nisulan entinen koulu, joka toimii kylätalona. Kylätalo 

on kyläseuran toiminnan keskipiste. Siellä järjestetään erilaista toimintaa ja sitä vuokra-

taan mm. kokous- ja juhlakäyttöön. Kylätalolla on pidetty mm. häitä ja ristiäisiä. Nisulan 

koulu ja opettajan asuinrakennus ovat Toivakan rantaosayleiskaavan rakennusselvityksen 

loppuraportissa (2017) nimetty rakennusinventoinnin arvokkaimpiin kohteisiin. Yhdessä 

ne muodostavat paikallisesti arvokkaan maisemallisen ja rakennushistoriallisen kokonai-

suuden. Kylätalo on lisätty kaavaan s-merkillä, joka edellyttää, ettei kohteen ominaispiir-

teitä saisi muuttaa ilman pakottavaa syytä. Vaikka kaavaesityksessä jo edellytetään, ettei 

TV-alueelle sijoittuva pienyritystoiminta saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä, haluamme 

esittää huolemme mahdollisista pienyritystoiminnan vaikutuksista kylätalon käytettävyy-

teen. Kylätalon vuokraus on kyläseuralle tärkeää toimintaa ja toivomme, että kaavoittaja 

ottaisi jo etukäteen huomioon mahdollisen pienyritystoiminnan mahdolliset vaikutukset 

kylätalon ja opettajan asunnon maisemallisesti arvokkaaseen rakennuskokonaisuuteen. 

Pienyritystoiminnan mahdolliset negatiiviset vaikutukset kylätalon miljöön viihtyvyyteen 

ja maalaismaisemaan tulisi minimoida jo etukäteen. Maisemaa rumentava ja asiaton va-

rastointi tulisi kieltää. 

 

Esitämmekin, että suunniteltua TV-aluetta pienennettäisiin, jotta kylätalon käyttö- ja 

vuokrausedellytykset eivät kaavoituksen johdosta merkittävästi heikkenisi tai se siirrettäi-

siin toiseen paikkaan ja kylätalon ympäristö osoitettaisiin asuinrakentamiseen. 

 

Vastine:  

  

Esitetään, että TV- aluevarausta pienennetään muistutuksen perusteella niin, että 

alue rajautuu n. 100 m etäisyydelle Nisulan kylätalosta. Kylätaloa vastapäätä oleva 

alue säilyy muutoksen myötä nykyisen maankäytön mukaisesti asuinalueena sekä maa- ja 

metsätalousvaltaisena alueena.   
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MUISTUTUS 3 LÄNTISEN ALUEEN RANTAOYK:N MUUTOKSEN OSA-ALUEEN 1 SEKÄ NISULAN KYLÄN 

OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA 

 

Muistutus 3 

Päijänne 

Tilat Kotiranta 850-404-1-204 ja Lisä-Kotiranta 850-404-1-270 

 

Muistuttajat esittävät huolensa Laivasillantien varteen kaavoitetun LP-alueen mahdolli-

sista haittavaikutuksista jo olemassa oleville kiinteistölle. LP-alue sijoittuu kaavaehdo-

tuksessa olemassa olevien kiinteistöjen välittömään läheisyyteen.  

 

Muistutuksessa esitetään, että parkkialuetta siirrettäisiin poispäin olemassa olevasta 

vanhasta asutuksesta, mahdollisesti hieman lähemmäksi Nisulan kylätietä, jotta parkki-

alueen ja olemassa olevien kiinteistöjen väliin jäisi kunnon suojakaistale puustoa/metsää 

suojaamaan kiinteistöjen pihapiirien rauhaa. Parkkipaikan siirto ei kasvattaisi veneilijöi-

den matkaa venevalkamaan kohtuuttomasti, mutta turvaisi olemassa olevien kiinteistöjen 

totutun kotirauhan. Suojakaistale toimisi näkösuojana ja turvaisi yksityisyyttä maaseu-

tuympäristössä, jossa ei aiemmin ole ollut suurta trafiikkia 

 

Vastine:  

  

Muistuttajien Päijänteen ranta-alueella sijaitseva omarantainen kaavaehdotuksessa osoi-

tettu erillispientalon rakennuspaikka muodostuu kiinteistöstä Kotiranta 850-404-1-204 ja 

kiinteistöstä Lisä-Kotiranta 850-404-1-270. Vanhan rakennuspaikan päärakennus sijaitsee 

tilan Kotiranta 850-404-1-204 alueella. Tilan Lisä-Kotiranta 850-404-1-270 alueelle ra-

kennuspaikan takaosaan on rakentunut talousrakennuksia.  

 

Tilojen Kotiranta 850-404-1-204 ja Lisä-Kotiranta 850-404-1-270 muodostaman vanhan 

rakennuspaikan päärakennus sijaitsee n. 65-90 m etäisyydellä kaavamuutoksella osoite-

tusta uudesta pysäköintialueesta (LP). Rakennuspaikan rannasta on matkaa pysäköintialu-

een lähimpään reunaan n. 110-140 m. Tilojen Kotiranta 850-404-1-204 ja Lisä-Kotiranta 

850-404-1-270 muodostaman rakennuspaikan takaosan ja kaavamuutoksella osoitetun 

uuden pysäköintialueen väliin jää n. 35-55 m leveä maa- ja metsätalousvaltainen alue 

(M). 

 

Kun huomioidaan kaavamuutoksella osoitettu vanhan rakennuspaikan ja uuden pysäköin-

tialueen väliin jätetty maa- ja metsätalousvaltainen alue, vanhan rakennuspaikan päära-

kennuksen sijainti ja rakennuspaikan toiminnallinen suuntautuminen Päijänteen rantaan 

sekä se, että uuden pysäköintialueen toteutumisesta ei aiheudu ajoneuvoliikennettä tai 

muuta liikkumistarvetta muistuttajien rakennuspaikan taakse osoitetulle M- alueelle, niin 

kaavaehdotuksessa osoitettua M- aluetta voidaan pitää laajuudeltaan riittävänä, eikä pysä-

köintialueen toteutumisesta aiheudu kohtuutonta haittaa muistuttajien vanhalle rakennus-

paikalle. Kaavaehdotuksessa osoitettua pysäköintialuetta ei ole perusteltua siirtää muistu-

tuksessa esitetyllä tavalla lähemmäksi Nisulan kylätietä.     

 

Esitetään, että kaavaehdotusta ei muuteta muistutuksen perusteella. 
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Muistutus 4 

Päijänne 

Tila Nisuranta 850-404-1-456  
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Jari Lämsän tekemässä opinnäytetyössä (2011) viitataan Toivakan kunnan maankäytön 

strategiseen suunnitteluun maankäytön ja ympäristön kokonaisuuden kannalta kestävällä 

tavalla. Lisänä tässä oli Jyväskylän seudun rakennemalli 20x0, jossa tavoitteena on ollut 

parantaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista kuntarajat ylittäen. 

Tässä yhteydessä mainitaan termit GROW-ja SLOW. GROW-vyöhykkeellä ohjataan 

seudun väkiluvun kasvusta 15% ja lähes kaikki kasvu ohjataan nykyiseen 

taajamarakenteeseen. SLOW- vyöhykkeen kehittämiseen on käytetty mm. seuraavia 

kriteerejä: autottomien asiointimahdollisuudet turvataan palvelu- tai kutsuliikenteellä, 

vähintään 1 ympärivuotinen peruspalvelu, esim. kyläkoulu, kauppa. Opinnäytetyössä 

esitetään yli 10-vuotta vanhaa materiaalia mm. kunnan maanomistuksesta. Niinikään 

mainitaan kirkonkylän kehittämisen tärkeys mm. kunnasta saatavien lähipalveluiden 

kannalta. Maankäytön strategian toteuttamisessa kohta 5. todetaan, että “huomioidaan 

kunnan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset vastata kaavan toteutuessa lisääntyvän 

julkisten palveluiden kysyntään sekä  infrastruktuurin rakentamis- ja 

ylläpitokustannuksiin” ja kohta 9. “haja-asutusta ohjataan  ensisijaisesti 

vesihuoltolaitosten toiminta-alueelle". SLOW-alueella asukastiheydeksi  määritellään 

n.5as./ha.  Strategiakartassa mainitaan lisäksi Nisulan kylän alueella 3 mahdollista uutta 

tai  

laajentuvaa soranottoaluetta sekä 1 uusi mahdollinen tai laajentuva kalliokiviaineksen 

ottamisalue. Sama alue on kunnan selvityksissä mainittu tärkeänä pohjavesialueena. 

Opinnäytetyössä mainitaan useasti kylien elinvoimaisuus.  Nykyinen kaavaluonnos 

tällaisenaan on täysin ristiriidassa kunnan maankäytön strategisessa suunnittelussa. 

Nisulan Laivasillantielle halutaan tehdä täysin uusi tiheä asukaskeskittymä sen sijaan, 

että asutusta keskitettäisiin edes kylän pääalueelle eli kylätalon läheisyyteen tai 

Nisulanväylälle. Kaavan negatiiviset vaikutukset kumuloituvat pienelle  

alueelle eikä se ole hyväksyttävää. Kaavamuutoksen tuomia vaikutuksia vähätellään ja 

todetaan niiden lisäävän sosiaalisuutta ja elinvoimaisuutta. Todellisuudessahan kaava 

tällaisena lisää pienen alueen meluvaikutuksia (pysäköintialue, laituri, ylitiheä 

asuinalue), pilaa maaseutumaisen asumisrauhan, tuhoaa luonnonmonimuotoisuutta, 

alentaa asuntojen arvoa  eikä kohtele maanomistajia tasa-arvoisesti. Asutuksen 

tiivistäminen ei käy syyksi, että 11 uutta rakennuspaikkaa kasaantuu yhden tien varrelle 

vaikuttaen ihan muuten kuin “lisäämällä sosiaalisuutta ja elinvoimaisuutta”.  

Harvaanasutulla alueella jopa lähes 4000 krsm2:n lisäys yhden tien varressa on 

järkyttävän paljon ja muuttaisi väistämättä kylän luonnetta huonompaan. Asukastiheyttä 

halutaan korottaa, mutta missä ovat sen vaatimat palvelut?  Koulu, kauppa, palvelu- tai 

kutsuliikenne? Vastaukseksi ei riitä “sitten joskus”. Tonttien määrää on vähennettävä tai 

siirrettävä muille alueille.  
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Ely-keskus on vaatinut Nisulassa  AO-5 merkittyä aluetta siirrettäväksi kauemmaksi 

rannasta (viitasammakko). Rantaan on edelleen kaavoitettu 2 tonttia maa-alueelle, jonka 

toinen reuna on viitasammakkoalueessa kiinni ja toinen reuna tiessä kiinni 25m:n 

päässä.Peltoalueen länsireunaan jäävä suojakaistale on kaavassa myös poistettu. 

Kaavasta puuttuu myös tien linjauksen muutos peltoalueelle ennen laiturirantaa. 

Molemmat asioita, jotka tekninen johtaja on luvannut. Alapellolle on mahdotonta 



rakentaa säännösten mukaisesti mukaan lukien tontin korkeus 1,5m 

keskivedenkorkeudesta ottaen huomioon, että pengertäminen ym. mittavat 

maanmuokkaukset on kielletty. Molemmat tontit on  

poistettava kaavasta ja rantaa lähinnä oleva alue säilytettävä rakentamattomana  

virkistysalueena. Kerrospinta-aloista sanotaan, että vain yli 4000m2:n tonteille saisi 

rakentaa 350krsm2. Kaavaan on lisättävä, että poikkeuslupia pienemmille tonteille isoille 

taloille, ei myönnetä.   

 

Kylän alueelle on myös merkitty 4 uutta tai mahdollisesti laajennettavaa maa-aineksen 

ottopaikkaa. Näistäkin aiheutuva melu ja negatiiviset asuinympäristön viihtyvyyteen 

näyttävät edelleen siltä, ettei kylän elinvoimaisuus ole millään tavalla mielenkiinnon 

kohteena. Maisemaselvityksessä oli mainittu suojelukohteena (“ei saa purkaa”) aitta 

Laivasillantien ja Nisulanväylän risteyksessä. Kunta purki sen. Maisemaselvityksessä 

myös mainitaan, ettei ole  

suuripuisia metsiä, jotka olisivat maiseman kannalta merkittäviä. Ei ole enää, kunta 

kaatoi kaikki ostaessaan maat. Mikään kunnan toimista ei luo vaikutelmaa, että kylän 

kehittäminen olisi se tärkeä asia vaan kaikesta paistaa läpi tarve saada tiristettyä 

maksimimäärä euroja maista silläkin uhalla, että alueesta tehdään mielikuvitukseton 

pelto pakettitaloja nykyisiä maanomistajia kuulematta.   

 

Kylätalon läheisyyteen, pohjavesialueelle suunniteltu varastorakennusalue soveltuu 

huomattavasti paremmin asuintaloille; tiet ovat leveämmät ja tonttien saavutettavuus 

parempi kuin Laivasillantiellä. “Nisulan osayleiskaavalla osoitetut uudet 

asuinrakennuspaikat on sijoitettu siten, ettei uusi rakentaminen aiheuta merkittävää 

häiriötä alueen vanhoille kiinteistöille.” Ei pidä paikkaansa. 11 uutta tonttia saman tien 

varrella lisää kohtuuttomasti melun lisäksi liikennettä alueella, joka on tällä hetkellä 

täysin loma-asuntovaltainen. Alueelle kulkee vain yksi hyvin kapea tie. Ei ole mahdollista 

sallia rakennustyömaiden vaatimaa  tonttiliikennettä saati venetrailereiden kulkua 

turvallisuussyistä tällä tiellä, koska se estäisi asukkaiden kulkemisen omille tonteilleen 

sekä pelastuslaitoksen tai ambulanssin saamisen tarvittaessa paikalle. Millään muulla 

kunnan alueella ei suoriteta tällaista täysivaltaista alueen tuhoamista ja asukkaiden 

mielipiteiden jyräämistä. Jos alueelle halutaan kaavoittaa asutusta, tulee se tehdä 

yhteistyössä alueella jo olevien maanomistajien kanssa. Ranta-alueella on liian vähän 

tilaa, jotta kaavaluonnos olisi mahdollista toteuttaa korkealaatuisesti.   

 

Pysäköintialueeksi on umpimähkään valittu läntti, joka vaatisi massiiviset maansiirtotyöt, 

jotta sitä voisi ajatella pysäköintikäyttöön. Sama alue kuuluu myös pohjavesialueeksi 

rajattuun alueeseen. Varaus pysäköintialueelle siirrettävä pois pohjavesialueelta ja sen 

välittömästä läheisyydestä sekä kauemmas nykyisestä asutuksesta.  

 

Ely-keskus esittää, että ruoppaus kielletään viitasammakon elinalueiden lähistöllä. Kunta 

katsoo olevansa jälleen vastuuton ja esittää että ruoppausta ei kiellettäisi. Laituriluvassa 

kunta oli  
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maininnut, että laiturin rakentaminen ei vaadi isoja maansiirtotöitä. Kuitenkin kunnan 

tekninen johtaja on sanonut allekirjoittaneelle paikanpäällä, että tähän vaaditaan sitten 

isot maansiirtotyöt ennen kuin laituri toteutuu. Tähän liitettynä kunnan vastahankaisuus 

ruoppauksen kieltämiseen kertoo vastuuttomasta suhtautumisesta luontoarvoihin.  

Laiturialuetta olisi edelleen fiksumpaa suunnitella yhdessä kylän kanssa kylän rannalle. 

Vanhan soramontun paikalla olisi jo valmiiksi kätevä paikka veneiden säilytykseen ja 

uuden varastohallitontin voisi muuttaa asuintaloille. Sinänsä älytön ajatus rakentaa 

varasto keskelle  

kylänraittia pohjavesialueelle, sekö on sitä kylän sosiaalisuutta ja  linvoimaisuutta?  

 

Maisemaselvityksestä puuttuu kylän rajana toiminut kiviaita.  

 

Kunta väittää, että kaavaehdotus on laadittu kunnan hyväksymien tavoitteiden sekä 

mitoitus- ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Tämähän ei pidä  aikkaansa, kuten 

edellä on mainittu. Kaavaehdotus on puutteellinen ja vajavaisesti suunniteltu sekä vastoin 

kunnan suunnitteluperiaatteita.  

 



  

Vastine:  

  

1/3 

 

Toivakan kunnan maankäytön strategia 2030 on osaltaan ollut ohjaamassa kunnan ranta-

osayleiskaavojen ja kirkonkylän osayleiskaavan muutoksia sekä uusien kyläosayleiskaa-

vojen laatimista. Opinnäytetyönä laadittu maankäytön strategia on valmisteltu pitkälti Jy-

väskylän seutukunnan tavoitteiden lähtökohdista. Toivakan kunta onkin joutunut mm. 

kunnan taloudellisen tilanteen muutoksen vuoksi muokkaan strategiassa 2030 esitettyjä 

tavoitteita, kun kunnan maankäytön ohjauksen kannalta keskeisiä osayleiskaavoja on ryh-

dytty konkreettisesti valmistelemaan. Toivakan kunta on linjannut jo laadituissa ranta-

osayleiskaavojen muutoksissa ja kyläosayleiskaavoissa, että yleiskaavoilla tuetaan ja ke-

hitetään asumiseen edullisia kunnan kyläalueita sekä ranta-alueita. Rantaosayleiskaavojen 

muutoksilla ja kyläosayleiskaavoilla on lisätty uusia asuinrakennuspaikkoja tavoitteen 

mukaisesti    

 

Toivakan kunta on määrittänyt Nisulan kylän osayleiskaavan keskeiseksi tavoitteeksi Ni-

sulan kyläalueen kehittämisen Toivakan kunnan tärkeänä kyläkeskuksena ja kylän elin-

voimaisuuden parantamisen. Tavoitteen mahdollistamiseksi Toivakan kunta on hankkinut 

Nisulan kylältä maa-alueen, jolle on osoitettu kaavaehdotuksessa uusia asuinrakennus-

paikkoja. Laivasillantien varteen on osoitettu Nisulan kylän osayleiskaavassa kuusi uutta 

AT-1- alueen asuinrakennuspaikkaa. Lisäksi rantaosayleiskaavan muutoksella on siirretty 

viiden rantarakennuspaikan rakennusoikeus Haukkavuoren alueelta Nisulan kylän ranta-

alueelle. Rakennusoikeuden siirrolla on voitu turvata Haukkavuoren ranta-alueen erityis-

arvot osoittamalla alue luonnonsuojelualueeksi ja samalla tukea Nisulan kylän elinvoi-

maisuutta osoittamalla uusia asuinrakennuspaikkoja kylän ranta-alueelle.  

 

Nisulan kylän osayleiskaavaehdotuksessa ei ole osoitettu maa-ainesten ottoalueita eikä 

osayleiskaavasta siten aiheudu muistutuksessa esitettyjä maa-ainestenotosta mahdollisia 

aiheutuvia vaikutuksia.  

 

Toivakan kunnan peruspalvelut löytyvät Toivakan kirkonkylältä. Näin myös Nisulan ky-

län nykyisten ja uusien asukkaiden peruspalvelut löytyvät n. 20 min ajomatkan päästä 

Toivakan kirkonkylältä. Kunta järjestää nykyisin alueen lapsille koulukuljetuksen. Kaa-

van asuinrakennuspaikkojen toteutumisen myötä mahdollisten uusien kirkonkylälle kul-

kevien oppilaiden kulkujärjestelyissä voidaan tukeutua nykyisiin palveluihin ja uusien 

asukkaiden toivotaan edistävän palvelujen säilymistä. Toivakan kirkonkylän palvelut ovat 

saavutettavissa omalla autolla, ja työpaikkaliikenne perustuu myös lähinnä oman auton 

käyttöön. Tilanne on sama riippumatta uuden asutuksen sijoituspaikasta kunnan alueella 

kirkonkylää lukuun ottamatta.  

 

On selvää, että uusien rakennuspaikkojen toteutuminen muuttaa alueen nykytilannetta ja 

uusi rakentaminen saatetaan kokea alueen vanhoilla rakennuspaikoilla häiritsevänä muu-

toksena. Nisulan kylän osayleiskaavaehdotuksessa ja rantaosayleiskaavan muutosehdo-

tuksessa osoitettujen uusien asuinrakennuspaikkojen toteutuminen kuitenkin edistää kaa-

van tavoitteen mukaisesti Nisulan kylän elinvoimaisuuttaa, vaikka muistutuksessa muuta 

esitetään. Uudet asuinrakentamisalueet sopeutuvat Nisulan kyläalueen nykyiseen maan-

käyttöön, eikä kaavan asuinrakennuspaikkojen toteutumisesta aiheudu kohtuutonta häiriö-

tä alueen vanhalle rakennetulle ympäristölle.  
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AO-5- rakentamisalue on rajattu kaavaehdotuksessa uudelleen ELY- keskuksen kaava-

luonnoksesta antaman lausunnon perusteella. Rannan ja rakentamisalueen välistä maa- ja 

metsätalousaluetta (M) laajennettiin viitasammakoiden elinympäristön turvaamiseksi. 

ELY- keskuksella ei ollut enää huomautettavaa kaavaehdotuksesta AO-5- aluetta koskien. 

 

AO- rakennuspaikkojen kaavamääräys ohjaa rakentamista muistutuksessa esitetyn mukai-

sesti siten, että pinta-alaltaan pienemmän rakennuspaikan rakennusoikeuden määrä on 

pienempi kuin suuremman tontin.  



 

Nisulan kylän osayleiskaavaehdotuksessa ei ole osoitettu maa-ainesten ottoalueita eikä 

osayleiskaavasta siten aiheudu muistutuksessa esitettyjä maa-ainestenotosta mahdollisia 

aiheutuvia vaikutuksia.  

 

Osayleiskaava laaditaan alueella nykyisin vallitsevien olosuhteiden lähtökohdista. Kylä-

alueella puretut rakennukset ja suoritetut metsänhakkuut koetaan varmasti muutoksena 

alueen maisemassa. Metsän avohakkuu on kuitenkin suojelualueita lukuun ottamatta osa 

metsän kiertokulkua. Kaavaa varten laaditussa maisemaselvityksessä on kuvattu kyläalu-

een maiseman nykytilanne.   

 

Kaavalla osoitettujen uusien asuinrakennuspaikkojen toteutuminen edellyttää Laivasillan-

tien parantamista. Nykyisen tien parantaminen hyödyttää myös alueen vanhojen raken-

nuspaikkojen käyttäjiä eikä aiheuta muistutuksessa esitetyllä tavalla ainoastaan häiriövai-

kutusta alueen vanhoille rakennuspaikoille. Kaavan toteuttamisen yhteydessä tulee järjes-

tää alueen kulkuyhteydet siten, että tarvittaessa pelastusajoneuvot pääsevät kaikille ra-

kennuspaikoille. Kaavalla ei aiheuteta tilannetta, jossa pelastusajoneuvojen kulku van-

hoille rakennuspaikoille estyisi. Keski-Suomen pelastuslaitoksella ei ollut asiasta huo-

mautettavaa kaavaehdotusvaiheen lausunnossa. 
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Kaavan muutosehdotuksessa osoitetun venevalkama-alueen (LV) osoittamisessa on huo-

mioitu läheinen viitasammakon elinympäristö. Venevalkama-alue on rajattu riittävän 

etäälle viitasammakon elinympäristöstä ja kaavalla määrätään, että viitasammakoiden 

elinympäristön ranta- ja vesialueella ei saa suorittaa EU:n luontodirektiivin liitteet IV (a) 

eliölajin (viitasammakko) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävittäviä tai heikentäviä 

ruoppauksia.  

 

Muistutuksessa esitetty Nisulan uimarannan alue ei ole sopiva Nisulan kylän uusien 

asuinrakennuspaikkojen venevalkama-alueeksi. Rantaosayleiskaavalla ei voida ohjata 

kunnan tavoitteiden mukaista venevalkamatoimintaa osakaskunnan alueelle. Alue sijait-

see myös maastollisesti hankalan tieyhteyden päässä. Uimarannan alue onkin osoitettu 

voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa uimaranta-alueeksi eikä venevalkama-alueeksi.  

 

Kaavaehdotuksessa esitetty venevalkama-alue on maa-alueen osalta osoitettu pääosin ve-

nevalkamaksi myös alueella voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa. Tällä ranta-

osayleiskaavan muutoksella aluetta on tarkoitus laajentaa alueen toiminnallisuuden paran-

tamiseksi osittain voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaisen vanhan lomarakennus-

paikan alueelle sekä laiturirakenteiden vaatimalle osalle vesialuetta. Samalla kaavamuu-

toksella on tarkoitus poistaa alueelta kokonaan voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa 

osoitettu vanha lomarakennuspaikka.   

 

Rantaosayleiskaavan laatimista ja kyseisen venevalkaman osoittamista ei voida perustaa 

muistutuksessa esitettyyn näkemykseen, että venevalkama oletusarvoisesti johtaisi häiriö-

vaikutukseen alueen luontoarvoille tai alueen vanhoille rakennuspaikoille. Kaavan laati-

misessa ei ole suhtauduttu muistutuksessa esitetyllä tavalla vastuuttomasti luontoarvoihin, 

vaan luontoarvot on kaavaa laadittaessa selvitetty ja luotoarvot tuodaan kaavalla esille ja 

kaavalla turvataan niiden säilymistä.   

  

 

Esitetään, että kaavaehdotusta ei muuteta muistutuksen perusteella. 

 

 

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
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maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617 


