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ESIPUHE

Tammikuussa ±975 perustettiin Keski-Suomen seutukaavaliiton aloit
teesta työryhmä, jonka tehtvn oli ].aatia venei1y ja vesimatkai
lun teknisiä edellytyksiä ksittelev yleissuunnitelma Pijntesn
alueelle. Tyiryhmän puheenjohtajana on toiminut seutukaava-arkki
tehti Risto Vuolle-Apiala Keski-Suomen seutukaavaliitosta ja muina
ty5ryhmn jäseninä osastop3l1ikk5 Tauno 1. Saavalainen Pijät
Hämeen seutukaavaliitosta (varamiehenä Erkki Rop], toimistoinsin5ri Pauli Kleemola vesihallituksesta, sijaispiiri-insin55ri Martti
Ranta Keski-Suomen vesipiirin vesitoimistosta (varamiehen3 Simo
Kärki), diplomi-insint5ri Esko Pintynen Tie- ja vesirakennusiaitok
sen Keski-Suomen piiristä (varamiehen Kauko Mursu]a) toimitusjoh
taja Kai Vi].la P3ijnteen Kantosiipi Oy:stä (23.6.1976 saakka) sek
ekonomi Timo Fredrikson Pijnteen alueen veneilyseurojen edusta
jana. Tyryhmn sihteerein ovat toimineet tutkija Niilo Kalsi
Keski-Suomen seutukaavaliitosta kyselyn ja kenttinventoinnin ajan
sekä toimistoinsinri Erkki Santala vesihal].ituksesta varsinaisen
selvitys- ja suunnitelmatekstin ]•aatimisen aloittamisesta lähtien.
Lisäksi työryhmän tyhn on osallistunut toimistopl]ikk6 jaakko
Ollaranta merenkuikuhallituksesta.
Perustietojen hankkimiseksi suoritetun kyselyn kohderyhmin olivat
suunnittelualueen kunnat, matkailuyritykset, luotsit ja venei].y
alan seurat ja muut jcrjest5t. Kes1l 1975 suoritettiin kentt
inventointi, jonka tarkoituksena oli kyse1yli ja muulla tavoin
hankittujen tietäjen tarkistaminen, tydentäminen ja yhdenmukaista
minen.
Ty6ryhm on kokoontunut 16 kertaa k3sittelemn sihteerin etuk3tean
valmistelemaa aineistoa tai laatimaa tekstiluonnosta. Suunnitelma
kartat ],hetettiin ensimmisess luonnosvaiheessaan lausunnolle
alueel]a toimivi].le varsinaisille venei].yseuroille. Lis3ksi suun
nitelmaJuonnos esiteltiin useille viranomaisille ja eri].le kun
nille kevl1 ].977. Nainituilla tavoilla saaduista kommenteista
oleel].isin osa on otettu huomioon tt suunnitelmaa viimeistel
täess3. Tm ‘,Jeissuunnitelma julkaistaan vesihallituksen tiedotuk
sia-sarjassa (400 kpl) sekä Keski-Suomen (200 kpl) ja Pijt-H
meen (200 kpl) seutukaavaliittojen julkaisusarjoissa.

Risto Vuolle-Apiala
Timo Fredrikson

Martti Ranta

Pauli Kleemola

Tauno 1.

Esko Pntynen

Erkki Santa].a

Saavalainen
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JOHOANTO
Päijänne on kokonsa, muotonsa ja sijaintinsa johdosta ollut jo kauan
vesiliikenteen kannalta tärkeä järvi, jolla liikkumiseen on antanut
oman leimansa sen jylhä ja osittain merellinenkin luonne. Viime vuo
sisadan vaihteen tienoilla harjoitettu vilkas matkustajalaivaliiken
ne hiljeni 1940-luvulla maantieliikenteen lisääntyessä nopeasti. Ve
siliikenne rajoittui tämän jälkeen pääosiltaan uittoon, kalastukseen
sekä saarten ja mantereen väliseen yhdysliikenteeseen. Kehityksen
seurauksena laiturit alkoivat rappeutua, vaikka väylät pidettiinkin
kunnossa. Nykyisinkin on säännillinen laivaliikenne vain uittohinaa
jien ja muutamien matkailjoita kuljettavien alusten varassa.
Suuren muutoksen vesiliikenteen luonteessa on aiheuttanut veneiden
määrän nopea kasvu. Vapaa-ajan käyttä5n, kuten retkeilyyn ja matkai
luun, kilpailutoimintaan tai virkistyskalastukseen tarkoitettuja ve
neitä oli vuosisadan alkupuolella hyvin vähän, mutta nyt niiden mää
rä on jo yli satakertainen suurempiin aluksiin verrattuna. Satamat,
laiturit ja muut palvelut eivät kuitenkaan tyydytä uuden käyttäjäkun
nan tarpeita. Vapaista rantautumispaikoistakin alkaa olla pulaa ja
suosituimmat niistä kuluvat ja roskaantuvat hoidon ja valvonnan puut
tuessa.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi mm. veneilyn turvallisuuteen
liittyvät kysymykset olivat eräinä 1ähtkohtina tyäryhmän ty511e,
joka rajattiin sisältämään alueellisesti Päijänteen lisäksi Jyväs
järven, Vesijärven, Ruotsalaisen ja Konniveden. Tämä alue muodostaa
veneilyn ja vesimatkailun kannalta yhtenäisen kokonaisuuden, joka
on toistaiseksi jäänyt merkitystään ja mahdollisuuksiaan vähemmälle
huomiolle erilaisia suunnitelma ja kehittämisohjelmia laadittaessa.
Tämä yleissuunnitelma on ensisijaisesti tarkoitettu palvelemaan seu
tukaavoitusta ja vesien käytän kokonaissuunnittelua sekä valtion kes
kusvirastojen, piirihallinnon ja kuntien suunnittelutoimintaa ja tyä
ohjelmien laadintaa. Yleissuunnitelmaa selvityksineen voi käyttää
pohjana my5s mm. järvimatkailun organisaatiota ja muitakin matkai
luun liittyviä toimintoja kehitettäessä.
Päijänteen veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelma sisältää mm.
alueellisesti ja to-iminnallisesti määräytyviä tavoitteita, suunnit
telualuetta koskevia yleistietoja, työryhmän laatiman suunnittelu
normiston sekä selvityksen veneilyn ja vesimatkailun määrällisestä
nykytilasta ja niiden kehitysennusteet. Varsinainen suunnitelma si
sältää ehdotuksen väylä- ja reittiverkoston kehittämiseksi, erilais
ten satamien ja laivalaiturien rakentamiseksi, vaarallisten kohtei
den poistamiseksi tai merkitsemiseksi sekä turvalaitteiden kehittä
miseksi. Edelleen käsitellään veneilyn yhteyksiä ja vaikutuksia mui
hin vesist5n käyttämuotoihin sekä veneilyn haittavaikutusten vähen
tämistä. Lisäksi yleissuunnitelma sisältää erityisen toteuttamistar
kastelun. Tässä yhteydessä ei sen sijaan ole voitu yksityiskohtaisem
min selvittää Päijänteen yhdistämistä kanavoimalla muihin vesistii
hin ja mereen eikä vesimatkailuliikenteen käytännän hoitoonkaan
liittyviä kysymyksiä.
Yleissuunnitelma selvityksineen sisältää oräilt osin yksityiskohtai
sia perustietoja ja ohjeita. Kuitenkaan ei suunnitelmassa ole kaikil
ta osin katsottu mahdolliseksi tehdä ehdotuksia vastaavalla tarkkuu
della. Esimerkiksi ehdotettujen uusien satamien tarkkaa sijaintipaik
kaa ei ole esitetty. Suunnitelmatekstiä täydentävät useat taulukot,
kuvat ja liitteet sekä varsinainen suunnitelmakartta. Tekstiosan lo
pussa olevaan tiivistelmään on koottu suunnitelman keskeinen aines.

9

1.

SUUNNITTELUN

1.1

VALTAKUNNAILISELLA TASOLLA PÄIJNTFfN ALUEESEEN KOHDISTUVAT
TAVOITTEET

TAVOITTEET

Päijänteen sijainti Suomen väestlljsen painopisteen lähellä vaikut
taa merkittävästi sen ViPkistyskäyttj Kysyntäpaine on voimakas
Lahden ja Jyväskylän lIsks erityisesti pääkaupunkiseudulta
Alu
een ulkopuolelta on painetta kohdistunut ensisijaisesti loma-asutuk
seen a Keskj-päijänt69 loma-asutus lisääntyneekin olennaisesti
lähivuosina
Natkailullisesti Päijflteen alue liittyy myös Kokemäen
joen vesistön järvialueeseen, mistä suunnasta tulee toiseksi tärkein
Sekä seudullista että valtakunnallista kysyntää
matkailuliikennekin
tyydyttävien eri tyyppist virkistysalueiden samoin kuin muiden
matkailukohteiden ja
tarve tulee niinikään li
sääntymään.
Neriyhteyksien puuttuessa on Påijänt56 merkitys veneilyalueena ol
lut lähinnä alueellista tasoa. Paikallisill6 asukkaille sekä lomai
lijoille Päijänne on tarjonnut laajat ja monipuoliset veneilymah
dollisuudet
Selkävedet ovat luonteeltaan lähes meren kaltaisia mut
ta pitkät lahdet sekä saaristoalueet muodostavat pienillekin veneil
le suojaisia vesialueita. Päijänteeseen laskevat reittivesistt laa
jentavat veneilyyn sopivaa aluetta. Etelä-Suomesta aiheutuva muiden
virkistyspalvelusten kysynnän kasvu lisää osaltaan Päijänteen val
takunnallistakin merkitystä veneilyalueena
Päijänne on valtakunnallisesti tärkeä järvimatkailualue reitti- ja
Suurimmat vaikeudet ovat liikenteen ylläpidon
tilausliikenteineen
iärjeste1ykysymyg ja vanheneva aluskanta, kuten muillakin perin
teisen järvimatkaj alueilla. Useimmat matkustajat, varsinkin
reittiliikenteessä, tulevat muualta kuin Päijänten ympäristöuj5•
ta ja laivamatka liittyy tällöin tavallisesti muuhun lomailuun.
Päijänte virkistyskäyttömahdollisuukii
tulevaisuudessa vaikutta
vat epäsuorasti muunmuassa teollisuuden sijoittuminen ja sen vesien
suojelutoimenpt8
pääkaupunkiseudun vedenhankinta sekä kaavail
lut toimenpiteet Päijänten kanavoimiseksi Keiteleeseen ja Kymijoen
kautta merialueisiin
Ensin mainituilla seikoilla on merkitystä lä
hinnä veden puhtauden säilymisen
ja säilyttämjstarpfl kannalta
kun taas kanavointihankkeilla on suoranaisia vaikutuksia veneilyn,
erityisesti venematkailun ja -retkeilyn, laajenemismehdQllj551
Valtakunnallisena tavoitteena voidaan pitää Päijänteefl muotoutumis
ta valtakunnallisesti merkittävk5, laajaksi ja omaleimaiseksi mat
kailu-, virkistys- ja veneilyalueeksi
Yksittäisen lDma-asutuksan
ista
n
stum
n
laa
odo
tul
mu
ja yleiseen virkistyskäyt
säätelemää
tarkoitettJ6 tai matkailullisesti merkittävien alueiden ja kohtei
den toteutumista edistetään. Päijänteen selkävesien nykyinen erä
maaluonne tulisi säi1ytt säätelemällä rakentamista maisemanhoito
ohjein. Veneilyn osalta tavoitteeksi voidaan asettaa korkeatasoisen
veneilyrejtjstön aikaansaaminen
mikä palvelisi paitsi alueellista
myös valtakunnallista ja osittain ulkomailtakin suuntautuvaa kysyn
tää. Keskeisinä tehtävinä reitistön aikaansaamisessa ovat eri tar
koituksiin sopivien ja eriluonteisten reittien osoittaminen, tarvit
tavan opastuksen ja infoaatjon järjestäminen
julkisten rantautu
misalueiden varaaminen sekä satamien rakentaminen
Järvimatkailun
n
sie
uuk
llis
hdo
ksi
olisi aluskantaa uudistettava
lisäämise
toimintama
ja toteutettava tärkeimmät taajamat käsittävä satamaverkosto sekä
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varattava muita kohdealueita. Tärkeirnpinä tarpeena
satamissa on kun
riollinen laivalaituri. Laivamatkailun kohdealue
et parafltaisi\/t myös
pienemmillä veneillä tapahtuvan tilausliikenteen sekä
veneiden vuok
raustoiminnan edellytyksiä. ]ärvimatkailun kytk
eminen muuhun matkai
luliikenteeseen, erityisesti Helsingistä pohj
oiseen suuntautuvaan,
cm erittäin tärkeää.
1.2 ALUEELLISET JA TOIMINNALLISESTI ERITELLYT TAVOITTEE
T
1.21

Y 1 e 1

s t ä

Päijänteen veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitel
man päätavoitteena
on veneilyharrastuksen ja vesimatkailun monipuo
linen edistäminen si
ten, että vesiin liittyvät arvot tulevat eri intr
essipiirien kannalta
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti hyödynne
tyiksi. Tästä ei kuiten
kaan saa aiheutua tarpeettomia haittoja luonnolle
eikä muille vesien
tai rantojen käyttömuodoille. Tarvittavan palv
elutason omaavan reitti
ja satamaverkoston toteuttamisesta sekä maaja vesialueiden hankkimi
sesta tai varaamisesta aiheutuvien kustannu
sten tulee olla oikeassa
suhteessa niistä saatavaan hyötyyn.
Veneily tapahtuu yleensä vesilaissa määritelly
n yleiskäyttöoikeuden
perusteella. Naihinnousuun vapaille ran
ta-alueille antaa mahdollisuu
den perinteinen jokamiehenoikeus. Nolempiin main
ittuihin oikeuksiin
liittyy joko eri laeissa määriteltyjä tai vain yleis
een tapaan perus
tuvia velvollisuuksia. Jokamiehenoikeuksien käyt
tömahdollisuuksien ka
ventuminen ja toisaalta velvollisuuksien laim
inlyönti aiheuttavat tar
vetta mm. veneilyyn liittyviin aluevarauksiin
ja muihin järjestelyi
hin.
Veneily voidaan lähinnä tarvittavan vesialueen
laajuuden ja toisistaan
poikkeavien venetyyppien perusteella jakaa eri
veneilymuotoihin (tar
kemmat määritelmät ja kuvaukset ovat kohdassa
3.12). Seuraavassa on
esitetty suunnittelun tavoitteet veneilymuodo
ittain sekä lisäksi ta
voitteet vesimatkailun, vesiliikenteen ja muid
en näihin liittyvien
vesien käyttömuotojen osalta.
1.22

V e n e 1 1 y

1.221

Veneulkoilu

Veneulkoilulla tarkoitetaan lyhytaikaista
ja -matkaista soutelua, me
lontaa, huvipurj ehdusta, moottoriveneaj elua
ja kalastustarko itu ks es
sa veneilyä, joka tapahtuu vakinaisen tai loma
-asunnon tai muun veneen
säilytyspaikan lähivesillä yleensä kevyellä
kalustolla. Tällaisen ve
neilyn helpottamiseksi on asutuskeskusten
lähistölle ja muihin venei
lyn lähtöpisteisiin sijoitettava venesatam
ia ja venevalkamia tai va
rattava riittävästi vapaata rantaa vene
iden säilyttämistä varten. Ve
neulkoilualueilla on erityistä huomiota kiin
nitettävä vesialueen tur
vallisuuteen ja häiriöttömyyteen. Rantautumisp
aikkoja tarvitaan vene
ulkoilussa ainoastaan lyhytaikaista olesk
elua varten.
1 .222 Veneretkeily
Melontaa ja souturetkeilyä varten olisi vene
iden säilytyspaikkojen
lisäksi osoitettava suojaisia, luonnonolosu
hteiltaan vaihtolevia ja
mielenkiintoisia reittejä erillään muun vene
ilyn ja vesiliikenteen
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käyttämistä väylistä1 Päijänteen alueella tarvitaan sekä pitkittäis
että poikittaissuuntaisia melonnan runkolijoja. Myös tärkeimmät yh
teydet muihin vesistöihin tulisi osoittaa. Noin 5-10 km:n välein
olisi oltava levähdys- ja yöpymispaikkoja, joille ei kaluston ks
veyden ja retkeilyn luonteen vuoksi tarvitse asettaa kovin suuria
vaatimuksia.
Moottoriveneretkei ly Päijänteellä on pääosiltaan viikonloppuretkei
lyä, jolloin yleensä siirrytään veneellä tiettyyn kohteeseen, jossa
pääosa retkeen käytettävästä ajasta vietetään. Suurin paine kohdis
tuu 20,..40 km:n etäisyydelle tärkeimmistä keskuksista. Koska täs
tä veneilymuodosta aiheutuu helposti ympäristöhaittoja, tulisi se
ohjata mahdollisimman suuressa määrin tietyille, riittävän mielen
kiintoisille reiteille ja rantautumispaikoille, mikä parantaisi
myös veneilyn turvallisuutta.
Rantautumispaikkojen tulee olla luonnonolosuhteiltaan sopivia vir
kistystarkoituksiin. Selkävesien alueelta tulee osoittaa lisäksi
erityisiä suojasatamia, joiden käyttö on mahdollista huonollakin
säällä. Viikonloppuna tapahtuvan veneretkeilyn huolto tapahtuu lä
hinnä kotisatamissa, jotka olisi saatava palveluiltaan monipuoli
siksi. Polttoainehuolto tulisi suurimmissa satamissa saada välit
tömästi rannan tuntumaan. Moottoriveneiden vuokraustoimintaa tuli
si edistää, jotta veneettömilläkin olisi mahdollisuus veneretkei
lyyn.
Retkeilypurjehduksessa on matkanteko sinänsä yksi retken tarkoituk
sista ja maissa ollaan huomattavasti vähemmän kuin moottoriveneel
lä liikuttaessa. Viikonlopun purjehdusretket ulottuvat Päijänteel
lä yleensä samalle alueelle kuin moottoriveneellä retkeily ja väy
lät ja reititkin ovat usein samoja. Purjeveneet tosin asettavat
väylän syvyydelle, leveydelle ja alikulkukorkeuksille suurempia
vaatimuksia eikä liian suojaisiakaan reittejä voida käyttää. Pur
jeveneille olisi oltava sellaisia satamia, joiden rannat ovat suh
teellisen syviä ja pääsy mahdollista kaikilla tuulilla. Koska luon
taisesti sopivia paikkoja on Päijänteellä melko vähän, on niiden
käyttömahdollisuuksien turvaaminen kiireellistä. Tilapäistä huonol
la säällä oleskelua varten on osoitettava lisäksi suojasatamapaik
koja. Alueen nykyinen melko pieni purjevenekanta tulee ennusteiden
mukaan huomattavasti lisääntymään tulevaisuudessa, ja tähän olisi
suunnittelussa varauduttava. Purjeveneilyn edellytyksiä tulisi
muutenkin aktiivisesti parantaa, koska sen muille virkistyskäyttö
muodoille ja ympäristölle aiheuttamat haitat ovat pienempiä kuin
moottoriveneilyn yhteydessä syntyvät.
1.223 Venematkailu
Venematkailuna voidaan pitää pitkäaikaista ja -matkaista sekä ver
raten raskaalla kalustolla tapahtuvaa veneilyä. Veneet tarvitse
vat riittävän korkeatasoisesti varustetun kotisataman. Vieras- ja
huoltosatamien olisi oltava helposti saavutettavissa suurilla ve
neillä ja riittävän korkeatasoisesti varustettuja. Venematkailuun
soveltuvien reittien varsilla tulisi lisäksi olla erilaisia matkai
lukohteita ja -palveluja. Päijänteellä tarvitaan kaupunkien yhtey
dessä riittävät vierassatamapalvelut ja kaikissa rannalla olevis
sa kirkonkylissä vähintään kunnollinen laituri vieraileville ve
neille. Keski-Päijänteellä tarvitaan lisäksi pari huoltosatamaa
ja ainakin yksi korkeatasoinen vierassatama. Nykyiset pohjois
etelä-suuntaiset väylät ovat pienin parannuksin riittäviä myös ve
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nematkailun tarpeisiin, mutta poikittaisyhteyksiä tulisi parantaa.
1.224 Veneurheilu
Ratapurjehduksessa, kilpamelonnassa ja -soudussa käytetään yleensä
vakiintuneita vesialueita suurten keskusten läheisyydessä. Ne tulee
mahdollisuuksien mukaan suojata muulta häiritsevältä käytöltä. Alu
eitten lähistöltä olisi lisäksi osoitettava tarvittavat huoltopis
teet. Mikäli moottorivenekilpailuja, vesihiihtoa tai muuta vastaa
vaa häiriötä ajheuttavaa toimintaa varten on tarpeellista varata
erityisiä harrastusalueita on ne sijoitettava riittävän etäälle
asutuksesta, loma-asunnoista ja muista virkistystoiminnoista.
1.225 Muu veneiden käyttö
Kiinteä asutus käyttää vielä nykyisinkin jossain määrin veneitä kul
kuyhteyksien takia. Saarissa oleviin loma-asuntoihin kuljetaan luon
nollisesti veneillä ja jonkin verran myös Päijänteen ranta-alueilla
sijaitseviin tieyhteyksien ollessa huonot. Tällainen veneiden käyt
tö tarvitsee vierailupaikkoja keskusten venesatamiin sekä paikoitel
len muihin suosittuihin lähtöpisteisiin, joihin on tieyhteys.
Päijänteellä harjoittaa ammattikalastusta noin 30 ja sivuammattika
lastusta noin 80 ruokakuntaa. Heidän erityistarpeensa voidaan ottaa
huomioon lähinnä suojasatamien sijoittelussa. Lastin purkamismahdol
lisuus olisi oltava esimerkiksi tärkeimmissä huoltosatamissa. Lisäk
si tärkeimmät kalastusalueet tulee suojata veneilyn aiheuttamilta
häiriöiltä.
1.23 M a t k a i

1 u

1.231 Laivamatkailu
Nykyinen väylästö riittää reittiliikenteen perustaksi venematkailu
n
yhteydessä esitetyin parannusehdotuksin. Tärkeimpänä tavoitteena
edellytysten parantamisessa on kunnollisten satamaolosuhteiden ai
kaansaaminen ainakin kaupunkeihin.
Kiertoajeluja ja useamman päivän kestäviä risteilymatkoja varten
tu
lisi tärkeimpien kirkonkylien ja matkailukohteiden yhteyteen saada
laivoja varten käyttökelpoiset laiturit. Lisäksi tarvittais
iin muu
tama rantautumispaikka laitureineen sopiviin saariin.
1 .232 Matkailuyritykset ja aluerakenne
Veneilyä ja järvimatkailua tulee alueella suunnata siten, että
käy
tetään mahdollisimman paljon hyväksi nykyisiä ja suunnitteilla
ole
via matkailuyrityksiä, kuten lomahotelleja, lomakyliä ja leirin
tä
alueita. Tämä voi tapahtua rakentamalla niiden yhteyt
een tarkoituk
senmukaiset laituritilat ja huoltopalvelut. Monipuolisten palv
elu
jen säilymisen turvaamiseksi olisi kehitettävä sellaisia yrityksiä,
jotka ovat sekä maitse että vesitse tapahtuvan matkailun saav
utet
tavissa. Yleensäkin veneily- ja laivareittien ja palvelupisteid
en
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon aluerakenne siten, että tue
taan tarkoituksenmukaisen aluerakenteen muotoutumista ja käytetä
än
hyväksi jo tehtyjä perusinvestointeja.
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suunnittelussa
Muut
1.24
otettavat
tekijät
1.241

huomioon

Uitto

Uiton aluevaraustarpeet, kuten nipunpudotuspaikat puutavaran
varastoalueet ja suojapaikat väylien varrella, on suunnitte
lussa otettava huomioon. Tällöin on toisaalta pyrittävä vähen
tämään tarpeetonta veneilyä uiton kannalta ensisijaisilla ve
sialueilla ja samalla estämään mahdolliset vaaratilanteet ja
toisaalta on pyrittävä suojaamaan veneilyn ja laivamatkailun
kannalta tärkeät satama-alueet ja rantautumispaikat muulta häi
ritsevältä toiminnalta.
1.242 Vesilentotoiminta
Vesitasojen käyttämistä loma-asunnoille matkustamiseen on koko
naan vältettävä. Matkailutoiminnassa mahdollisesti tarvittavien
vesitasojen nousu ja laskeutumispaikat on pyrittävä keskittämään
sellaisille alueille, joilla ne eivät aiheuta meluhaittaa ympä
ristölleen.
1.243 Loma-asutus
Veneilyn kannalta ensisijaiset kohteet, lähinnä tarpeellisimmat
rantautumispaikat, tulee suojata loma-asutukselta tai muulta ra
kentamiselta. Toisaalta tulee välttää reittien ja rantautumis
paikkojen osoittamista keskeisimpien loma-asutuksen alueiden lä
heitä molemminpuolisten häiriövaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäk
si veneilyn huoltopisteet ja satamat olisi suunniteltava ja si
joitettava niin, että ne palvelevat myös loma-asutuksen tarpeita.
1.244 Ulkoilu- ja virkistysalueet
Päijänteeseen rajoittuvien kuntien kunnallista ja seudullista
tarvetta tyydyttävät virkistys- ja ulkoilualueet tulisi sijoit
taa niin, että ne olisivat myös Päijänteeltä vesitse saavutet
tavissa, mikä lisäisi huomattavasti niiden käyttömahdollisuuk
sia. Lisäksi Päijänteellä tarvittaisiin lähinnä maakunnallista
ja valtakunnallista kysyntää varten muutama vain vesitse saavu
tettavissa oleva retkeilyalue Etelä- ja Keski-Päijänteeltä.
1.245 Suojelualueet
Päijänteen omaleimaisen luonnon säilyttämiseksi tarvitaan suo
jattuja saaristoalueita,joilla kaikenlainen rakentaminen olisi
kiellettyä, mutta tiukasti rajoitettu liikkuminen mahdollista.
Veneilyn häiriövaikutusten vähentämiseksi olisi veneily koko
naan, tai ainakin moottoriveneily, estettävä tärkeimmillä lin
nuston- ja kalastonsuojelualueilla.
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2.

SUUNNITIELUALUELN

2.1

HYOROLO0ISET PERUSTIEO0T

YLEISTIEDOT

Päijänne on Kymijoen vesistön keskusjärv
i. Koko vesistön valuma
alue on 37 170 km2 ja järvisyys 19,1
%. Päijänteen luusuassa Kalk
kisten kosken kohdalla valuma-alue on laaj
uudeltaan noin 26 480
km2 ja järvisyys 19,5 %. Päijänteen suu
rin pituus on noin 120 km,
suurin levys noin 30 km ja suurin syvyys
104 m. Päijä.nteen pinta-ala on
n. 1107 km
vedenkorkeudella NN ÷ 78,].0 m Päi
jänteen sännöstelysuunnitlman mukaan.
Saanen pinta-ala on noin 210 km2
ja järvellä on
rantaviivaa kaikkiaan noin 2 450 km. Suu
nnittelualueeseen kuuluu
Päijänteen lisäksi myös Jyväsjärvi, Ves
ijärvi, Ruotsalainen ja
Konnivesi. Nämä mukaan luettuina on aluee
n järvien pinta-ala
1 326 km2. Tätä aluetta kutsutaan myöhem
min tekstissä pääveneily
alueeksi erotuksena alueen kunnissa olev
ista muista vesistöistä.
EKuva 1).
Päijänteen selkien tavallisimmin käy
tetyt nimet pohjoisesta ete
lään lueteltuna ovat: Poronselkä
, Ristiselkä, Vanhanselkä, Sousel
kä, Judinsalonselkä, Tehinselkä, Vir
mailanselkä, Padasjoenselkä ja
Asikkalanselkä. Lisäksi Jämsänjoen
jatkeena ovat Tiirinselkä ja
Lehtiselkä. Laajempien alueiden kuva
amiseen käytetään usein nimi
tyksiä Pohjois-Päijänne, Keski-Päijä
nne ja Etelä-Päijänne. Tällöin
Keski-Päijänteen rajana on pohjois
essa Vaherin taso Vanhanselän
eteläosassa ja etelärajana Tehinnie
men taso.
Päijänne on keskimääräistä syvempi
järvi, myös muihin suuriin jär
viin verrattuna. Sen keskisyvyys
on noin 17 metriä ja yli 80 met
rin syvänteitä on Ristinselällä
ja Souselällä. Natalimmat selät
ovat Tiirinselkä ja Lehtiselkä.
Eri selkien välissä on kynnyksiä,
joista mainittavimmat ovat Kärkist
ensalmi tn. 14 m), Hyrkönsalmi
Lehtiselän ja Souselän välissä
(n. 20 m), Souselän ja Judinsalon
selän kynnys (n. 20 m) sekä Puk
kilanharjun silta-aukkojen kynnyk
set Virmailan ja Asikkalanselki
en välissä, joista syvin on Karisalmi (n. 5 m).
Virtaamat ja vedenkorkeudet Kal
kkisissa ovat vuosijakson 1931...
1960 aikana olleet seuraavat:
ylin virtaama
keskivirtaama
alin virtaama
ylin vedenkorkeus
keskivedenkorkeus
alin vedenkorkeus

HQ
NI
NQ

=
=
=

510 m3/s
209
49

HW = NN
MW = NN
NW = NN

+

+

79,26 m
78,12
77,30

Päijännettä on säännöstelty vuo
desta 1964 alkaen, ja sen toteutustapana on lievä alaspäin säännö
stely (kts. kohta 6.2). MW koko
vuodelta on säännöstelyn kestäes
sä ollut keskimäärin NN + 78,10 m
ja purjehduskaudella touko-marrask
uussa keskimäärin NN + 78,30 m.
Päijänteestä purkautuu sen tilavuu
tta vastaava vesimäärä Kymijo
keen noin 1 000 vuorokaudessa eli
sen teoreettinen viipymä on
2,75 vuotta laskettuna aiemmin mai
nittujen tilavuuden ja keski
virtaaman perusteella.
Päijänteeseen tulevista lisävesistä
ovat huomattavimmat Saarijär
ven, Viitasaaren ja Rautalammin
reitit, jotka laskevat Päijänteen
pohjoispäähän Leppäveden kautta.
Muut huomattavat Päijänteeseen

ihmoinen
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PAIJANTEEN VENEILYN JA
VESIMATKAILUN YLEISSUUNNITELMA
KUVA 2
Asutus ja maaliikenne

‘5
laskova. VC!jFc1lU96t nvat Iouruioen CJ t1LJUT3t]T\JAfl VflSJ 5 Loalu
et, ]ämsn reitti, Arvajanjoen vesi9ti5alun, Lummene ja Vesijako,
jotka purkautuvat osittain my5s Kokemäenjoen vesist6alueolle Veh
laskevat
kajärven kautta, etelästä laskeva Vesijärvi ja idästä
Sysmän reitti ja Rutajoki.
Suunnittelualueeseen kuuluu Päijänteen lisäksi Vesijärvi ja se
ulottuu vielä Kalkkisten ohi Ruotsalaiseen ja Konniveteen Vuolen
koskelle, mihin asti pääsee veneellä ilman maakuljetuksia. Sellai
sia Päijänteeseen liittyviä sivuvesist6alueita, joihin ei nykyisin
pääse veneellä ilman maakuljetuksia tai vastaavia ei varsinaisesti
käsitellä tässä suunnitelmassa.
2.2.

ASUTUKSEN SIJAINTI

Suunnittelualueen vesist6ihin rajoittuu kaikkiaan 18 kuntaa: Jyväs
kylä, Jyväskylän maalaiskunta, Nuurame, Säynätsalo, Toivakka, Lei
vonmäki, Korpilahti, Jämsä, Luhanka, Kuhmoinen, Sysmä, Padasjoki,
Asikkala, Hollola, Lahti, Heinolan maalaiskunta, Heinola ja litti.
Kaupungit ja lähes kaikkien maalaiskuntien keskustaajamat sijait
sevat vesistäjen rannalla. Lisäksi Päijänteen rantojen välitt6mäs
sä läheisyydessä on useita pienempiä taajamia. Kartassa (kuva 2]
on esitetty asutuksen sijoittuminen suunnittelualueella. Vuonna
1967 asui kaikkiaan noin 190 000 asukasta pääveneilyalueen järvien
rannoilla tai veneilymahdollisuuksien kannalta riittävän lähellä
rantaa. Noin 170 000 eli 90 % tästä määrästä asui taajamissa.
Seutukaavaliittojen tuoreimpien ennusteiden mukaan ei alueen väki
luku kasva merkittävästi kuluvan vuosisadan aikana. Asutuksen kes
kittyminen taajamiin tulre olemaan vallitsevana ja etenkin kaupun
kien suhteelliset osuudet koko alueen väkiluvusta tulevat lisään
tymään huomattavasti. Taulukossa 1 on esitetty kuntien väkiluvut
vuoden 1975 alussa ja ennusteet vuosille 1980, 1985 ja 2000.
Taulukko 1.

Suunnittelualueen kuntien väestä vuonna 1975 sekä en
nusteet vuosille 1980, 1985 ja 2000 (Päijät-Hämeen
skl 1976, Keski-Suomen skl 1975)
Väest6

Kunta
1975
Jyväskylä
Jyväskylän mlk
Muurame
Säynätsalo
Toivakka
Leivonmäki
Korpilahti
Jämsä
Luhanka
Kuhmoinen
Sysmä
Padasjoki
Asikkala
Hollola
Lahti
Heinola
Heinolan mlk

61
23
4
2
2
1
5
12
1
3
6
4
7
14
94
15
5

302
069
130
994
512
602
425
368
567
956
548
710
793
773
818
513
121

1980
66
24
4
3
2
1
5
12
1
3
6
4
8
17
99
17
5

565
018
707
174
250
440
106
433
359
578
450
700
350
100
500
500
300

1985
70
24
5
3
2
1
5
12
1
3
6
4
6
18
103
18
5

663
830
000
311
012
228
067
516
176
312
200
700
600
600
000
300
400

2000
77
25
5
3
1
1
4
12
1
2
5
4
8
26
121
22
5

500
600
400
500
750
000
800
550
000
950
700
400
500
900
800
800
100
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2.3

VESIALUEEN KÄYITi

2.31

V e s 1

1 1

i

k e n t e e n

h 1 s t o r i a a

Päijänteellä tiedetään liikutun veneillä jo kuluvan vuosituhannen
alusta lähtien. Eräretkien ja sodankäynnin vaatimat vesistön yli
tykset olivat yleensä lännestä itään, Savoon ja Karjalaan, suun
tautuvia. Kyläkuntien oli ylläpidettävä sopivaa venekalustoa ja
tämä pitäjänvene
eli uiskolaitos toimi Päijänteen rantapitäjis
sä vielä 1600-luvullakin. Pitkiin erätaivalluksiin käytetyt ve
neet olivat suhteellisen kevyitä, niin että ne voitiin miesvoimin
siirtää kannasten yli. Kirkkoveneet, joita voidaan pitää uisko
laitoksen jälkeläisinä, olivat taas kookkaita ja raskaita, eikä
niitä käytetty kirkkomatkojen ohella muihin tarkoituksiin.
-

Sisämaan vaikeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi pohdittiin
1700-luvulla vesiliikenteen kehittämistä kanavoinnin avulla. Päi
jänteen yhdistämistä kanavilla Kokemäenjoen vesistöön, Saimaaseen
ja jopa merelle pohdittiin useita kertoja ja eräitä suunnitelmia
käsiteltiin valtiopäivilläkin vuodesta 1727 lähtien. Eräs asian
tuntijakomjssio piti tärkeimpänä yhteyttä suoraan etelään, Van
taanjokea pitkin Helsinkiin. Nämä liian suurisuuntaisiksi tode
tut hankkeet tulivat esille uudestaan vielä 1800-luvun alkupuo
lella. Kaikki suunnitelmat edellyttivät useidenkin uusien kau
punkien perustamista Päijänteen rannoille.
Varsinainen vesiliikenne alkoi purjealuksilla 1830-luvulla. Sil
loin aloitettiin sahatavaran kuljetus Päijänteen pohjoispäästä
Anianpeltoon eli nykyiseen Vääksyyn. Kaksi- ja kolmemastoisia
kaljaaseja oli ainakin kolmella eri sahanomistajalla. Näitä pur
jealuksia käytettiin jossain määrin vielä vuonna 1890.
Päijänteen väylien kartoitus aloitettiin v. 1850. Selkävedet oli
vat melko helppokulkuisia syvyytensä johdosta, mutta salmia ja
lahtien pohjiin johtavia väyliä viitoitettaessa tarvittiin myös
ruoppausta. Äijälänsalmea perattiin ensimmäisen kerran jo vuosi
na 1839 ja 1840 sekä myöhemmin useita kertoja. Pulkkilan salmea
syvennettiin vuosina 1857... 1859. Vesijärven Päijänteeseen yhdis
tävä kanava valmistui v. 1871 ja Kalkkisten kanava v. 1878. Näil
lä kummallakin oli erittäin suuri vaikutus vesiliikenteen laajuu
teen ja määrään. Ensimmäiset loistot rakennettiin pääväylälle v.
1890 ja 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä viitoitettiin
väyliä mm. Tammilahteen, Sysmän kirkolle ja Liikolanlahteen.
Häyrykäyttöiset alukset aloittivat uuden aikakauden Päijänteen
km
liikenteessä. Ensimmäinen, puusta rakennettu siipirataslaiva
Suomi, valmistui vuonna 1856. Se kuljetti tavaraa ja matkusta
jiakin sekä hinasi proomuja kerran viikossa edestakaisin Anian
pellon ja Jyväskylän välillä. Matka yhteen suuntaan kesti noin
14 tuntia, kun poikettiin Suopellon, Patajoen ja Judinsalon lai
tureissa. Seuraavalla vuosikymmenellä rakennettiin eri telakoil
la useita höyrykonein varustettuja siipirataslaivoja varppaajik
si uiton käyttöön. Potkurikäyttöisistä aluksista ensimmäinen oli
Aleksei, joka valmistui v. 1864. Teräsrunkoisten alusten ajan
aloitti siipirataslaiva Lahtis v. 1866, jonka pituus oli lähes
34 m. Se kuljetti tavaraa ja matkustajia Anianpellon ja Jyväsky
län välillä. Matkustajia otettiin Pulkkilasta, Hinttolansaaresta,
Sysmästä, Jämsästä, Judinsalosta ja Kärkisistä. Myöhemmin Lahtis
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Jämsä

Matkustajalalvarelttejä v. 1922

Kalma

1
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muutettiin potkur;käyttiisnki
vielä kauan 1900-luvulla.

ja Lahti-nimisonä se oli käytlssä

Riihimäki-Lahti-Viipuri -rautation valmistuminen aiheutti huomatta
vaa kasvua Päijänteen laivaliikonteessä. \Iesijärven kanavan avaa
misen jälkeen kuljetettiin sahatavaraa Lahteen saakka ja Vesijär
van rantaan muodostui todellinen puutavaraliikanteen keskuspaikka,
Suomen vilkkain tavara-asema. Vuoteen 1875 mennessä oli liikentees
sä jo 18 h6yrylaivaa. Tämän jälkeen alkoi sahatavaran kuljetus vä
hentyä, kun sahoja oli alettu perustaa Kymijoen alajuoksullekin1
jonne tukit toimitettiin Päijänteeltä uittamalla etenkin Kalkkis
ten kanavan valmistuttua.
Uiton alkuaikoina kehälautan varppaukseen käytettiin suurilla Jär
vialueilla hevosponttuuta ja ahtaarmiissa paikoissa ja suvannoissa
tai mieskeluvenettä. Koskissa tukit uitettiin irrallaan. Hevos
voimin varpatun tukkilautan kulku Päijänteen päästä päähän saattoi
kestää koko kesäkauden. 1860-luvulta lähtien saatiin h6yrykäyttöisiä siipiratasvarppaajia hevosponttuiden rinnalle. Potkurilla va
osittain jo 1870-luvulla, mutta
rustettujen hinaajien aika alkoi
vielä monta vuosikymmentä 1900ohella
varppaajia käytettHn niiden
Kymin Lauttausyhti ja
perustetut
1876
luvullakin. Vuosina 1873 ja
suurimman osan uitos
pian
hoitivat
5
Ääne-Haapakosken Lauttausyhti
Kalkkisten
ylitettiin
1878
vuosina
jo
ta. Kasvu oli voimakasta ja
kehittää
alkoivat
Yhti6t
raja.
tukin
koskella miljoonan uitetun
harjoi
ntaa
kokeilutoimi
niputuksen
tukkien
myäs menetelmiä ja mm.
tuloksena
kehityksen
Tämän
vaihdetta.
tettiin jo ennen vuosisadan
ovat nykyiset nippu-uittomenotelmät dieselkäyttöisine hinaajineen
ja nippu-uittoon sovoltuvine kanavineen tai nipunsiirtolaitteineen.
Vuodesta 1965 lähtien ei Päijänteen alueella ole harjoitettu enää
käytänn6llisosti katsoen lainkaan irtouittoa.
Valmistuneet Vesijärven ja Kalkkisten kanavat vilkastuttivat my6s
matkustajaliikennettä. Jo ennen viosisadan vaihdetta oli liiken
teessä vain matkustajia varten rakennettuja aluksia ja näiden li
säksi useita sellaisia rahtialuksia, joihin oli sisustettu matkus
tajille salonkeja ja makuuhyttejäkin.
Vuonna 1906 valmistui matkailuliikenteeseen tarkoitettu h6yrylaiva
Suomi. Paikallisliikennettä välittämässä oli samoihin aikoihin
useita aluksia molemmissa päissä Päijännettä. Esimerkiksi Jyväsky
län ja Haapakosken väliä liikenn6i yhtäaikaisesti neljä alusta
vuoden 1910 tienoilla. Koko vuosisadan ensimmäinen neljännes oli
vilkasta aikaa laivaliikenteossä ja eri yhti6illä oli voimakasta
kilpailuakin. Kartassa, kuva 3, on esitetty Suomen, Tarun, Aallot
taren, Kaiman, ja Jämsän reitit vuodelta 1922. Matkustaja-aluksia
oli kaikkiaan yli kaksikymmentä ja vielä v. 1936 kymmenen niistä
oli säännällisessä vuoro- tai risteilyliikenteessä. Matkailulli
sesti merkittäviä olivat mm. suositut “Viikko-Päijänteellä”ristei
lyt “uivaksi hotelliksi” kutsutulla Tehillä.
Useilla pienille kylille olivat laivat ainoa kunnollinen yhdysside
kaupunkeihin ja niinpä paikallisista laivalaitureista muodostuikin
usein kylän taloudellisen ja kulttuurielämän keskuksia. Tämä ja
varsinainen liikenteellinen merkityskin väheni rautatie- ja maan
ja 1950-luvulla ei vesiliikenteellä enää
tieyhteyksien parantuessa
ollut huomattavaa osuutta liikennemuotona. Tavaraliikenteestä on
jäänyt jäljelle ainoastaan uitto ja matkustajaliikenne jäi palvele
maan lähes yksinomaan matkailijoita. Vanhoista aluksista osa romu
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tettiin niiden kytn lakattua, mutta useat ovat siirtyneet har
rastajien omistukseen ja niitä kunnostetaan parhaillaankin käyt
t6kuntoon ja ulkonaisestikin alkuperäistä vastaaviksi, kuten
esim. Lahtis-si ipirataslaivaa.
2.32

Vesiliikenne

nykyisin

Nykyisestä vesiliikenteestä on matkustajalaivaliikenne sekä ve
neily varsinaisesti suunnitelman piiriin kuuluvina käsitelty jäi
jempänä kohdassa 4.2. Muita tavaraliikenteen muotoja kuin uittoa
ei Päijänteen alueella enää merkittävästi harjoiteta.
Suunnittelualueelia oleva uittoväyläst6 alkaa jyväskylän maalais
kunnan Haapakosken nipunpudotuspaikalta Vaajakosken eteläpuolel
la sekä Keljon satamasta, johon tuodaan rautateitse puutavaraa
Suolahdesta. Pääväylä kulkee sitten pitkin Päijännettä Kalkkisten
kanavalle ja sieltä edelleen Ruotsalaisen sekä Konniveden halki
Kimolan kanavalle. Pääväylään yhtyy tai siitä erkanee lukuisia
sivuväyliä kuten .]ämsän, Hartolan ja Vesijärven väylät. Pääväy
iän pituus Haapakoskelta Kimolaan on 168 km. Nipunpudostupaikko
ja on Päijänteen rannoilla kolmisenkymmentä, joilta kaikilta on
julkinen väylä tai muu vesiyhteys pääväylälle (kuva 4). Vielä
vuonna 1960 selvästi vallinnut irtouitto loppui lähes kokonaan
vuonna 1964, Metsäautotieverkoston laajetessa menettivät samalla
purouitotkin merkityksensä ja nippu-uitto jäi vallitsevaksi.
Valtaosan Päiänteen uitosta hoitaa nykyisin Kymin UittDyhdistys.
Muiden uittajien uittomäärt ja yleensä matkatkin ovat lyhyempiä.
Seuraavat tiedot koskevat vain Kymin Uittoyhdistyksen osuutta
Päijänteen alueen uitDsta.
Päijänteen väylässä uitto on 1970-luvulla alkanut toukokuun ensim
mäisellä tai toisella viikolla ja päättynyt lokakuun lopulla tai
marraskuun alkupuoliskolla. Uitetut puumäärät vuosina 1972...1975
Päijänteen väylässä, Kalkkisten kanavassa ja välillä Kaikkinen
Kimola on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2.

Kymin Uittoyhdistyksen uittamat puumäärät
1972

1973

1974

(m3]
1975

Päijänteen väylä
“
luovutettu väylässä

715 994
161 404

803 105
178 658

856 298
188 373

720 216
170 290

Kalkkisten kanava

554 590

624 447

667 925

549 926

Kalkkinen-Kjmola
“
luovutettu piirissä

600 545
83 430

693 157
106 608

735 300
102 339

596 070
57 266

Nippulautat hinataan toisiinsa liitettyinä yleensä 4, 0 tai jopa
16 nippua rinnan väylän leveydestä riippuen. Levein lautta vaa
tii suorilla osuuksilla 70.. .80 metriä vapaata tilaa. Tällaisessa
lautassa voi olla puuta jopa 15 000 m3.
Päijänteellä käytetään useita eri kokoisia hinaajia. Pienimmät
keräävät niput lautoiksi ja hinaavat pienehkjä lauttoja ahtait
ten väylien läpi kokoamispaikkoihin. Kaksi suurta linjahinaajaa
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UittOVäylä
nlpunpudotuS-,nosto-taijäälleajopaikka 1976
.suunniteltu
ii
ii
käytöstä
poistuva tai poistunut
nippulautan kokoamis- tai suojapaikka

L

teollisuuslaitoksen vesivarastoalue
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hoitaa varsinaiset pitkät hinaukset. Toinen näistä 19,6 metrin
pituisista, 260 hevosvoiman koneella varustetuista hinaajista
on jatkuvasti toiminnassa koko ulttokauden ajan ja molempia käy
tetään yhtäaikaisesti vain kiireisimpinä aikoina.
Täyden nippulautan nopeus hyvällä säällä avoimella väylällä on
noin 2 km/h.
2.33

Matkailu

ja

retkeily

Päijännettä ja muita suunnittelualueen järviä sivuaa useita matkal
lullisesti merkittäviä maanteitä. Tärkeimmät näistä ovat valtatie
4 ja 5 sekä kantatie 59 ja maantiet 314, 610 ja 612 Päijänteen itäpuolella (kuva 2). Viimeksi mainitut maantiet soveltuvat erityisen
hyvin autolla tapahtuvaan Päijänteen ranta-alueisiin tutustumiseen.
Useimmat alueelle saapuvista matkailijoista käyttävät henkilö- tai
linja-autoa. Merkittävin etelästä tulevan matkailuliikenteen väylä
on valtatie 4 johon yhtyy myös Turku-Tampere suunnasta valtatie 9.
Rautateiden merkitys matkailijoiden tuojana on suhteellisen vähäi
nen. Niitä käyttäen voi kuitenkin tehdä erilaisia kiertomatkoja
yhdistämällä juna- ja laivaosuuksia.
Päijänteen alueella on tyypillistä kiertomatkailu, jolloin liiku
taan erilaisesta kohteesta toiseen, viipyen kussakin vain yhdestä
kolmeen vuorokautta. Näin voidaan todeta erityisesti leirintämat
kailijoiden osalta. Eräänä syynä tähän on pitempiaikaiseen lomai
luun tarkoitettujen leirintäalueiden ja lomakylien vähäisyys.
Erilaisia matkailukohteita ja kiinnostavia tapahtumia on Päijänteen
ympäristössä jo nykyisin melko paljon kesäaikana. Retkeilymahdolli
suuksiakin on runsaasti mutta viitoitettuja reittejä tai muuten
erityisesti retkeilijöille osoitettuja alueita ei vielä ole riit
tävästi.
Useimmat majoituspalvelut ja useat matkailukohteet ovat Päijänteen
tai siihen laskevien pienempien vesireittien rannoilla tai välittö
mässä läheisyydessä.
Uusia suuriakin matkailukeskuksia suunnitel
laan parhaillaan välittömästi Päijänteen ranta-alueille. Vesistön
merkitys matkailulle on sekä maisemallinen että toiminnallinen. Ve
neily-, kalastus- ja uintimahdollisuudet ovat tärkeitä ja lisää
ulottuvuuksia tuo myös laivaliikenne.
Uintimahdollisuus mahdollisimman puhtaissa vesissä on matkailijoi
den lisäksi erityisen tärkeää myös paikallisille asukkaille. Päi
jänteen rannoilla oli vesihallituksen vuonna 1972 tekemän selvityk
sen mukaan 25 yleisessä käytössä olevaa uimarantaa. Vesijärven,
Ruotsalaisen ja Konniveden rannoilla niitä oli yhteensä 16 kappa
letta. Useissa Päijänteen rannalla olevissa taajamissa on järjes
tetty uimarantoja myös pienemmille järville ja lammille, sillä
Päijänteen vesi on kesäaikanakin usein suhteellisen kylmää ja sen
hygieninen tila huono näiden taajamien jätevesien purkupaikkojen
lähellä. Suosituimmat uimarannat eivät ole Päijänteen rannalla
esim. ]yväskylässä, Jämsässä ja Kuhmoisissa. Uintiaktiivisuus
alueella on selvityksen mukaan lähellä valtakunnallista keskiar
voa.

20

2.34

Loma

-

asutus

Päijänteen alue on jo pitkään tyydyttänyt paikallisen tarpeen ohel
la erityisesti pääkaupunkiseudulta siihen kohdistuvaa rantatonttien
kysyntää. Keskisellä
Päijänteellä on jo nyt usean kunnan lomaasunnoista suuri osa helsinkiläisten omistamia ja tämä kehitys
näyttää jatkuvan edelleen. .]yväskylän ja Lahden väkilukujen kasvu
sekä yleinen asutuksen keskittyminen taajamiin lisäävät osaltaan
paikallista kysyntää.
Seutukaavaliittojen keräämien loma-asuntojen määrää eri kunnissa
koskevien tietojen sekä valtakunnansuunnittelutoimiston julkaise
man loma-asuntojen sijaintikartan perusteella voidaan arvioida
Päijänteen rannoilla olleen vuonna 1974 noin 5 000 loma-asuntoa.
Nuut suunnittelu-alueen järvet mukaan lukien kokonaismäärä on noin
8 000 kpl. Suunnittelualueeseen rajoittuvien kuntien koko alueella
olevien loma-asuntojen lukumäärät 1.1.1975 on esitetty liitteessä
5.
2.35

K a 1 a s t u

s

Päijänteellä tapahtuva kalastus on aikoinaan muodostanut merkittä
vän elinkeinon järven ranta-alueiden asukkaille. Varsinkin sivu
elinkeinona on kalastusta harjoitettu erittäin suuressa mitassa.
Parin viime vuosikymmenen kuluessa Päijänteeseen kohdistuneet kult
tuurivaikutukset ovat aiheuttaneet suuria muutoksia järven kalata
loudellisessa tilassa. Päijänteen sekä siihen laskevien vesien
säännästelyt ja padotukset ovat lähes täydellisesti hävittäneet
Päijänteessä esiintyvien virtakutuisten kalalajion
lisääntymis
mahdollisuudet. Ne ovat heikentäneet huomattavasti useiden järvi
kutijistenkin lajien lisääntymismahdollisuuksia. Päijänteeseen joh
dettavien jätevesien vaikutukset ilmenevät lähinnä eräiden run
saasti happea vaativien lajien vähenemisenä, kalaston lajisuhtei
den muuttumisena sekä kaloissa esiintyvien maku- ja hajuhaittojen
lisääntymisenä. Kaloissa on eräillä alueilla esiintynyt my6s
korkeita elohopeapitoisuuksia.
Jätevesikuormituksesta Päijänteen kalataloudelle aiheutuvat suu
rimmat haitat kohdistuvat pääasiassa seuraaville alueille:
1.

Pohjois-Päijänteen puunjalostusteollisuuden ja asumajäteve
sien likaamalle alueelle, joka ulottuu järven pohjoispäästä
Kärkistensalmelta etelään avautuvan Vanhanselän pohjoisosiin
asti.

2.

Keski-Päijänteellä sijaitseville Tiirin- ja Lehtiselille, jot
ka ovat likaantuneet lähinnä puunjalostusteollisuuden jäteve
sien vaikutuksesta.

Suurimmillaan Päijänteen kalastajaväestän määrä oli toisen maail
mansodan päätyttyä, jolloin sisämaahan muuttaneita siirtolaisia
sijoittui Päijänteen rannoille hankkien ainakin osan toimeentu
lostaan kalastuksella. Vielä v. 1969 tehdyn selvityksen mukaan
oli Pohjois- ja Keski-Päijänteellä (Harmoisten tasolle) 62 am
matti- ja 124 sivuammattikalastajaruokakuntaa. Virmailan- ja
Asikkalan selillä ansiokseen kalastavien määrä lienee ollut
tuolloin 10
20.
-
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Ammabtikalastajien mr on viime vuosina nopeasti laskenut Pi
jnteell, kuten muuallakin maassamme. Syynä ammattikunnan harve
nemiseen ovat olleet lhinn5 pyynnin rationalisoituminen, kalan
markkinointivaikeudet sekä kalan alhainen hinta parhaimpana pyyn
tiaikana. Pijnteell my6s veden likaantuminen vlitt6mine ja
vlillisine vaikutuksineen on ollut osasyyn viime vuosina tapah
tuneeseen ammattikalastajakunnan vhenemiseen.
Sivuammattikalastus on ksitteen hieman epselv. Aikaisemmin Pi
jnteellä oli paljonkin sellaisia kalastajia, jotka kalastivat sään
n6llisesti ansiotarkoituksessa osan vuotta ja olivat muissa, joko
ansiot6iss kotinsa ulkopuolella tai oman tilan hoitotehtViss
muun ajan. Nykyisin tmnkin kalastajaryhmn mr on supistunut
lähes olemattomiin. Syyt ovat suurelta osin samoja kuin pammatti
kalastajillakin.
Kotitarve- ja virkistyskalastajien ryhmä sitävastoin on lisnty
nyt huomattavasti, joskin siinäkin on tapahtunut selviä sisisi
rakennemuutoksia. Perinteisesti kotitarvekalastaj iin lukeutuneiden
kalastuksen harrastajien suhteellinen osuus on nopeasti pienenty
nyt alueen elinkeinorakenteen muuttumisen my6t. Lisntynyt vapaa
aika on toisaalta 1isinnyt kalastuksen virkistyksellisi aspekteja
korostavan ryhmän miär.
Vapaa-ajankalastajissa on erotettavissa kolme selv ryhmittymäi:
Pijnteen rannalla vakituisesti asuvat, kesm6kin Pijnteell
omistavat sekä taajamissa asuvat veneilevt vapaa-ajankalastajat.
Ensimmäisen ryhmän kalastus tapahtuu pasiallisesti asunnon l
ftivesill, samoin kesm6kin omistajien. Sensijaan veneilijöiden
kalastuspaikat ovat usein riippuvaisia retkien kohteista.
Vapaa-ajankalastus on tuonut Pijnteelle paljon harrastajia. Ka
lastajamrn lisykse1l ei ole kuitenkaan suurta merkitystä ka
lastoon. Vaikutuksen ei voida katsoa olevan negatiivinen, sill
vapaa-ajankalastus, suuresta harrastajamrstn huolimatta, on
ainakin nykyisin nhtv lajitasapainoa parantavan toimenriitee
nä Päijänteellä. Kesäm6kkejä Päijänteellä on nykyisin yli 5 000
kpl. Usein mäkinomistajat suorittavat valikoivaa kalastusta. Ko
konaisuuteen katsoen sen merkitys on kuitenkin vähäistä, sillä
virkistys- ja kotitarvekalastajien harrastushuiput keskittyvät
kesäkautena kesä
elokuulle ja talvella helmi
huhtikuulle.
Näin ollen esim. kutukalastusta tapahtuu virkistyskalastajien
toimesta melko pienessä mitassa. Virkistyskalastuksen saaliin
arvioidaan olevan esim. Keski-Suomen läänin alueella noin kaksi
kertaa ammattimaisen kalastuksen saalista suuremman.
-

-

Saaliskapasiteetti vaihtelee Pohjois- ja Keski-Päijänteellä ny
kyisin 16
30 kiloa/ha vuodessa alueesta riippuen. Kalansaalis
jää kuitenkin kaikkialla huomattavasti pienemmäksi, esimerkiksi
Päijänteen Keski-Suomen läänin puoleisessa osassa noin kolman
teen osaan koko kalantuotannosta.
-

Kalatalouden etua valvova valtion viranomainen on maa- ja metsä
talousministeriö, jossa on kalastus- ja metsästysosasto. Ninis
teri6n alaisuuteen kuuluu my6s Riista- ja kalatalouden tutki
muslaitos. Näiden lisäksi kuuluu eräitä kalatalouteen liittyviä
tehtäviä mm. vesihallitukselle, metsähallitukselle sekä tie- ja

vii I\rIrIu.;hdiii LuI\c!i1u. MLihn1Ii LukseIId on omistarniinsi rnji—
hin 11 ittyvii vosialueita useamrnas3a paikassa suunnittelualueella
ja vesihallituksella ns. yleistä vesialuotta lohinselän tuntumas
sa.
Kalastusalan järjestöjä ovat mm. maatalouskeskukset, joiden jäse
ninä ovat paikalliset kalastuskunnat. Kalastuskunnista on muodos
tettu mm. Pohjois-Päijnteen ja Etelä-Päijänteen kalastushoitoyh
tyhiä.
Muita valtakunnallisia järjestöjä, joilla piirijärjestät
tai seurat toimivat suunnittelualueella, ovat Suomen Kalamiesten
Keskusliitto, Suomen Kalastus- ja Jakokuntien Keskusliitto, Suomen
Metsästäjä- ja Kalastajaliitto sekä Suomen Urheilukalastajain liit
to.

3.

SUUNNITTELUNORMISTO

3.1

KESKEISIMNÄT KÄSITTEET JA TERNINOLOGIA

3.11

V e s 1

k u 1 k u n e u v o t

Vesill liikkumiseen tarkoitettuja, tyypiltn toisistaan poik
keavia aluksia on erittäin runsaasti. Kaikki niiden nimitykset
kn eivät ole vielä vakiintuneet. Seuraavassa on esitetty joi
takin yleisiä ja harvinaisempiakin nimityksi erityisesti vir
kistystarkoituksiin kytettvst venekalustosta.
Alus on meriteiden sntjen mukaan jokainen uiva laite, jota
kytetän tai voidaan kytt vesitse tapahtuvaan kuljetukseen.
Laiva on ison, puusta, terksest tms. rakennetun purjeilla tai
yleisnimitys.
koneella varustetun, aluksen
Vene on yleisnimitys pienille. yleensä tervkeulaisille souta
maila liikuteitaville kevyille vesikulkuneuvoille sekä pieneh
kt5ille purja- ja moottorialuksille.
Kanootti on molemmista päistään suippo, kevyt alus, jolla liikut
taessa käytetään 1- tai 2-lapaisia meloja tukematta niitä aluk
sen laitaan.
Soutuveneellä liikkuminen tapahtuu pääasiassa soutaen. Nikäli ve
neessä on jatkuvassa käytässä pienikin moottori, se luetaan avo
mootto riveneeks i.
Noottorivene on pääasiassa konevoimalla kulkevan veneen yleisni
mi ty s.
Avornoottorivene on pääasiassa konevoimalla kulkeva vene, jossa
voi olla keulakansi mutta ei y5pymismahdollisuutta. Moottorin
sijoituksen ja tehon sekä runkomuodon ja kattamisasteen perus
teella voidaan avomoottoriveneet jakaa haluttaessa useihin eri
tyyppeihin.
Urnirnoottorivenee1lä tarkoitetaan moottorivenettä, joka on ka
tettu siten, että siinä on tilapäisesti tai pysyvästi pymis
mahdollisuus. Yleisesti käytetään my5s nimitystä kajuutallinen
moottorivene. Tarkempi jako tämän ryhmän sisällä voidaan suorit
taa lähinnä runkomuodon perusteella.
Perämoottorivene on ulkolaitamoottorilla varustettu moottorive
ne.
Sisärnoottoriveneessä moottori on veneen laitojen sisäpuolella ja
se on varustettu joko suoralla akselivälityksellä potkuriin tkes
kimoottorivene) tai erityisellä perävetolaitteella (sisäperämoot
torivene)
Purjeveneellä tarkoitetaan kaikkia pääasiassa purjeiden avulla
kulkevia veneitä, myös pieniä purjejollia. Purjeveneet voidaan
jakaa edelleen nostokölillä tkevytveneet) ja kiinteällä kölillä
(köliveneet) varustettuihin veneisiin tai myös ypymismahdo11i
suuksien mukaan. Suurissa purjeveneissä voi olla apumoottori.
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tioottoripurret ovat sekä moottori- että purjohduskyttin tarkoi
tettuja suurohkoja venoit, joissa on ylpymisniahdollisuus.
tlonitoirniveneet ovat pienehkLijJ soutu-, moottori- ja purjehdus
kiytt66n tarkoitettuja veneit. No voidaan sisllytt3 aikaisem
min mainittuihin venetyyppeihin pasiallisen kytt6tapansa pe
rusteella.
Huvialus on jokainen alus, jota kytetn muuhun kuin hallinto
tarkoituk2iin taikka kauppamerenkulkuun tai muun elinkeinon har
joittamiseen.
Kalastusalus on pääasiassa ammattimaiseen kalastukseen käytetty
alus, esimerkiksi troolari tai ns. kalastajamallinen avomootto
rivene.
on vesillä tapahtuvaan vapaa-ajan asumiseen tar
koitettu, yleensä ponttonien varaan rakennettu alus, jonka apumoottori mahdollistaa hitaan liikkumisen hyvällä säällä. Vain
hinaamalla liikuteltavat, yleensä pitkäaikaisesti paikalleen
kiinnitetyt uivat loma-asunnot eivät ole aluksia ja ne kuulu
vatkin rakennuslainsäädänn6n piiriin. Loma-asuntoalusten
käyt
t6 poikkeaa luonteeltaan niin paljon muiden huvialusten käyt6stä, että niitä ei tässä suunnitelmassa tarkoiteta veneitä, lai
voja tai aluksia yleensäkään käsiteltäessä.
Suomen Noottoriveneliitto jakaa katsastusmääräyksissään veneet
kolmeen luokkaan, joista kullekin on erilaiset varustelumääräyk
set, jotka veneen tulee täyttää tullakseen katsastetuksi. Pie
veneitä ovat kaikki alle 4,5 metrin pituiset veneet sekä alle
7 metriset avoveneet. Retkeilyveneitä ovat kajuutalliset ja keu
lakannelliset veneet sekä yli 7 m pitkät avoveneet. Natkavenep
ovat pituudeltaan yli 7 m tai niiden pituus metreinä kerrottuna
leveydellä metreissä on vähintään 14 ja niissä on kiinteät ma
kuusijat ja keittomahdollisuus kajuutassa.
Noottoriveneiden runkomuoto vaikuttaa kulkuominaisuuksiin huo
mattavasti. Sen perusteella veneet voidaan jakaa liukuviin, puo
liliukuviin ja uppoumarunkoisiin veneisiin.
Moottoriveneiden rekisterintiperusteet jakavat ne kahteen ryh
mään. Jos perämoottoriveneessä moottoriteho on yli 20 hv (14,7
kW) tai sisämoottoriveneessä yli 50 hv (36,8 kW) on vene rekis
ter5itävä.
Tässä suunnitelmassa käytetään paikallisista oloista johtuen
yleensä seuraavia venetyyppien nimityksiä: soutuvene, kanootti,
avomoottorivene, umpimoottorivene, purjevene ja laiva.
3.12

Venei

lymuodot

Veneilyllä tarkoitetaan virkistystarkoituksessa vesillä tapahtu
vaa liikkumista eri tyyppisillä veneillä ja kanooteilla. Venei
ly voidaan jakaa eri veneilyrnuotoihin lähinnä tarvittavan vesialueen laajuuden, venetyypin ja matkan kestoajan perusteella.
Tässä suunnitelmassa käytetään viittä eri nimitystä, joiden mää
ritelmissä on otettu huomioon suunnittelualueen olosuhteet.
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Vpnoulkoi].u
Veneulko:i lulla tarkoitetaan suhteellisen lyhytmatkai ota ja -ai
kaista veneell liikkumista, jonka jälkeen palataan lähtpaik
kaan. Sellaisena voidaan pitää soutelua, huvipurjehdusta, avo
moottoriveneellä ajelua, kuntosoutua tai -melontaa ja veneestä
suoritettavaa virkistyskalastusta, joka tapahtuu loma-asunnon,
lomakeskuksen tai taajaman läheisillä vasialueilla. Veneulkoi
lua voi jossain määrin harrastaa aivan pienilläkin järvillä ja
kapeissa joissa, mutta paremmat edellytykset sille on esimerkik
si suurempien järvien suojaisissa lahdissa jasaaristoalueilla.
Veneulkoilun kestoaika harrastuskertaa kohden voi vaihdella
puolesta tunnista yhteen päivään. Rantautumispaikkoja tarvitaan
yleensä vain uintia tai muuta lyhytaikaista maissa käyntiä var
ten.
-

Veneretkeily
Veneretkien kestoaika on viikonloppu tai useampia päiviä. Ny
kyisin sitä harrastetaan enimmäkseen moottori- tai purjeveneil
lä, mutta jonkin verran myös kanooteilla. Soutuveneelläkin on
mahdollista tehdä veneretkiä, etenkin jokiosuuksia sisältävil
lä vesireiteillä. Moottoriveneillä retkeiltäessä on matkan koh
teissa oleskelulla selvästi suurempi merkitys kuin muilla ve
neillä liikuttaessa. Veneretkien pituudet lähtöpisteestä koh
teeseen ovat viikonloppuisin tavallisimmin 20.. .40 km moottori
ja purjeveneillä. Melontaretket ovat matkaltaan ja etenkin kes
toajaltaan yleensä pitempiä. Veneretkeily vaatii ainakin jon
kinlaisen reitistön ja satamia tai rantautumispaikkoja.
-

Venematkailu
Venematkailu on useita vuorokausia kestävää, hyvin varustetulla
umpimoottoriveneellä tai suurehkolla purjeveneellä tapahtuvaa
kohteista toiseen liikkumista. Vesialueen on oltava laajempi
kuin veneretkeilyn yhteydessä ja satamaverkoston suhteellisen
palvelukykyinen.
-

Veneurheilu
Veneurheilun eri lajeja ovat kilpasoutu ja -melonta, kilpapur
jehdus, erilaiset moottorivenekilpailut ja vesihiihto. Soutu
ja melonta edellyttävät suojaista vesialuetta taajaman lähellä.
Sekä kilpapurjehdus että moottorivenekilpailut vaativat vene
tyypistä ja kilpailutavasta riippuen eri kokoisia alueita,
joilla muista vesien käyttömuodoista kuin samanaikaisesti ta
pahtuvasta muusta vesiliikenteestä ei ole merkittävää haittaa.
-

Veneen käyttö kulkuyhteyksien takia
Veneilyn piiriin kuuluvana veneen käyttömuotona voidaan pitää
taajamasta tai muusta veneen säilytyspaikasta loma-asunnolle
tai työpaikalle tehtyjä matkoja. Myös virkistyskalastukseen
liittyvät pitkät venematkat sekä työ- ja asiointimatkat loma
asunnoilta sisältyvät tähän veneilymuotoon.
3.13

Väylät

ja

reitit

Seutusuunnittelun keskusliiton asettama veneilytyöryhmä laati
vuonna 1973 suositukset mm. käyttöön otettavasta veneilyreit
tiluokituksesta, Esitetyt väylien ja reittien määritelmät ovat
seuraavat:
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Laivavyl
Virallinen merenkulkuhaliitukseri hyvksym merkitty väylä, jonka
kulkusyvyys on 2.,4 m tai sitä syvempi.
-

Venevyl
Virallinen merenkulkuhallituksen hyvksym merkitty pienaluksil
le ja veneille tarkoitettu vy1, jonka kulkusyvyys on pienempi
kuin 2,4 m.
-

Venereitti
Epävirallinen, merikartoilla tai matkailuoppaissa esiintyv,.oh
jeellinen, veneilij5ille tarkoitettu reitti.
-

Pijnteen alueella on nykyisin sellaisiakin laivavyli, joiden
kulkusyvyys on pienempi kuin 2,4 m. Edell esitettyyn venereitin
mritelmn voitaisiin lisät3, että syvyyden, alikulkukorkeuden
ja leveyden tulee olla varmistettu mutta reitin kytt5 tapahtuu
omalla vastuulla. Vaativin venetyyppi, jolla reittiä voi kyt
t, voidaan osoittaa sen nimityksess (esim. purjevenereitti,
avomoottorivenereitti, kanoottireitti).
Lisäksi voidaan mritell veneilyreitti, joka sislt erias
teisia vyli ja reittejä, meri- ja järviosuuksia, kanavia,
jokia sekä maaosuuksiakin. Veneilyreitin syvyyden ja vapaan
korkeuden tulee olla varmistettu ja tiedot haitallisista koh
teista koottu kartalle tai reittioppaaseen.
3.14

S a t a m a t

Laivasatamat
Varsinaisessa laivaliikenteelle tarkoitetussa satamassa on kul
loinkin harjoitettavan liikenteen asettamien vaatimusten mukai
sia rakenteita. Laiturit on mitoitettu korkeudeltaan ja pituu
deltaan käytössä oleville aluksille sopiviksi ja varustettu
tarvittavin kiinnitys- ja lastauslaittein.
Laivalaiturit
Laivalaitureilla tarkDitetaan tässä suunnitelmassa matkustaja
aluksia varten rakennettuja laitureita, jotka on varustettu
pollareilla kiinnittymistä varten. Laivalaituria on voitava
käyttää myäs veneiden lyhytaikaiseen kiinnittämiseen ja tätä
voidaan helpottaa rakenteiden mitoituksella.
Veneille tarkoitetut satamat ovat yleensä turvallisuuden ja
käytännllisyyden takia erillään isommille aluksille tarkoi
tetuista satamista. Sisävesialueilla ei täydellinen erottelu
ole kuitenkaan aina välttämätöntä laivojen pienen koon ja lai
valiikenteen määrän vähäisyyden johdosta.
Veneitä varten kuitenkin rakennetaan useimmiten omat venesata
mat, jotka voidaan jakaa eri tyyppeihin seuraavasti:
Venes atama.t
1. Veneilysatama on yksityisille veneilijöille tarkoitettu ve
nesatama.
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2. Kalastussatama on pääasiassa kalastajien tarpeita varten ra
kennettu venesatama.
3. Eriknissatamia ovat mm. luotsi-, merivartio- ja yhdysliikenne
satamat sekä puolustuslaitoksen venesatamat.
Veneilysatamat voidaan edelleen luokitella niiden pääasiallisen
käytttarkoituksen, koon ja palveluvarustuksen mukaan. Eri vi
ranomaisten aiemmin käyttämien, toisistaan poikkeavien nimitysten
yhtenäistämiseksi on Seutusuunnittelun keskusliiton asettama ve
neilyty5ryhmä suositellut seuraavaa luokitusta:
Veneilysatamat
A. Kotisatama
Pääasiassa veneiden säilytykseen tarkoitettu satama taajamassa
tai sen ulkopuolella. Palveluvarustus riippuu sataman koosta ja
sijaintipaikasta.
6. Natkasatamat
1. Vierassatama
Palveluvarustukseltaan monipuolinen ja korkeatasoinen veneilysa
tama.
2. Huoltosatama
Pääasiassa polttoaine- ja elintarviketäydennyksiä varten varatta
va satama.
3. Luonnonsatama
Pääasiassa virkistystarkoituksiin varattava satama luonnonvarai
silla alueilla.
4. Suojasatama
Pääasiassa tilapäistä suojaa varten varattava satamapaikka ranni
kolla ja ulkosaaristossa, voi olla myis raken.nettu!
Useat käytissä olevista veneilysatamista ovat näiden eri tyyppien
yhdistelmiä, mikä onkin yleensä tarkoituksenmukaista. Esitettyä
luokitusta käytetään pääpiirteissään samanlaisena tässä suunnitel
massa. Kuitenkin on otettu käyttöt5n myös nimitykset
paikka ja suojapaikka. Edellinen on täysin rakentamaton luonnon
satama ja jälkimmäinen ankkuroinnin tai rantaan kiinnittymisen mah
dollistava, ainakin joillain tuulilla suojainen paikka, jossa var
sinaiset rantautumismahdollisuudet jäävät veneilijän itse arvioi
taviksi.
Suojasatamina voidaan luonnollisesti käyttää my5s sopivasti sijait
sevia laivalaitureita ja muita satamatyyppejä, vaikka niitä ei
osoitetakaan erityisesti tähän tarkoitukseen. Sisävesillä ei yleen
sä ole tarkoituksenmukaista rakentaa laitureita ja muuta varustus
ta pelkästään veneilyn suojasatamana toimiviin paikkoihin.
Veneilysataman sisäiseen raknteeseen kuuluvista osista käytetään
seuraavia nimityksiä:
-

-

-

-

Satama-alue on sataman maa- ja vesialueet yhteensä.
Vesialueen osat
ovat satama-allas laitureineen sekä tuloväylä
ankkurointipaikkoineen1 sisääntuloaukkoineen ja kääntia1taineen.
1aa-alue voi sisältää satamatyypistä riippuen veneiden talvisäi
lytysalueen, rantalaiturin, säilytyskentän kevyille veneille,
pysäköintialueen, liikennealueen ja mahdollisten palvelujen vaa
timat tilat.
Venepaikka on veneilykauden aikainen veneen säilytystila vedessä
tai säilytyskentällä.
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Matkailuliikenteen eri muodot j3riia1uei1la ovat aikataulun mi
kaisessa liikenteessä seuraavat:
Reittiliikenteess3 kuljetaan tietty reitti s3nnl1isesti
pst phn mahdollisesti pysähtyen välillä kerran tai useam
min, mutta vain matkustajien ottamista tai jättämistä varten.
-

Risteilyliikenne on useamman kunnan alueella tapahtuvaa kier
telyä laajoilla vesialueilla satamasta toiseen tai takaisin
läht6satamaan. Kestnaika voi vaihdella noin kolmesta tunnista
yli viikkoon. Yäpyminen tapahtuu yleensä laivassa sen ollessa
laiturissa.
-

Kiertoajeluja ovat lyhyet, alle kolme tuntia kestävät laiva
tai vesibussimatkat suppeilla alueilla, usein koko ajan samassa
kunnassa pysyen.
-

Erilaisten ryhmien ja yhteis6jen tilauksesta suoritetaan tilaLis
1iikennett, joka on täysin aikatauluista riippumatonta ristei
lyä tai kiertoajelua sovitun ohjelman mukaan
Vesibusseilla tai
suurilla moottoriveneillä hoidetaan lisäksi lyhyitä, muutaman
kilometrin pituisia kuljetuksia esim. virkistysalueille. Tätä
liikennemuotoa voidaan kutsua hteysliikenteeksi.
3.2

SUUNNITELFIAN tIITOITUS- JA LUUKIITELUPERUSTEET

3.21

Väylät

3.211

Nitoitus

ja

reitit

Suunnittelualueen nykyisen väylätilanteen ja aluskannan koostu
muksen perusteella voidaan eri tyyppisille veneille tai laivoil
le tarkoitetuille väylille ja reiteille asettaa mitoituksen suh
teen taulukossa 3 esitetyt tavoitteelliset vähimmäisvaatimukset.
Näihin mittoihin olisi pyrittävä erityisesti rakennus- ja muutos
t6iden yhteydessä.
Taulukko 3.

Väylien ja reittien luokitus ja minimimitat

Väylän tai reitin nimitys

Väylän tai reitin
syvays

leveys

-

m
1. plaivaväylä
2. laivaväylä 2,4 m
3.a laivaväylä 1,8 m
3.b purjeveneväylä (-reitti)
4. umpimoottoriveneväylä (-reitti)
s. avorrcottorivenereitti
6. soutuvene- ja kanoottireitti

m

3,0
2,4
1,8
1,8
1,2
1,0
0,5

90
40
40
40
20
10
5

Silta-aukon
Lur’al1inen vapaa
alik.kor.
leveys
m
11,0
11,0
6,5
11,0
3,0
1,5
1,5

90
40
20
20
10
5
5

Taulukossa reiteiij.e 5 ja 6 merkityt syväykset tarkoittavat absoluut
tisia vesisyvyyksiä, kun taas muut (J.. .4) ovat kulkusyvyyksiä,
.
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jolloin vesisyvyys on 0,6 m suurempi. Syvyydet ja alikulkukorkeudet
tulee mitata taulukossa 27 esitetyistä vedenkorkeuksista A ja B.
tNerenkulkuhallituksen normeja väy].äsuunnittelussa ja -harauksessa
esittelee liite 1).
Esitetyistä, lähinnä uiton tarpeisiin perustuvista väylän leveyk
sistä voidaan veneilyn kannalta poiketa kapeikoissa, joissa käy
tetään hitaita nopeuksia sekä esimerkiksi kanavissa. Tällöin pur
jeveneillä kulku ilman apumoottoria kuitenkin vaikeutuu. Mikäli
esitetystä 11 metrin alikulkukorkeudesta purjevenereiteillä jou
dutaan tinkimään, olisi seuraavana tavoitekorkeutena pidettävä
6 metriä. Sellaisilla retkipurjeveneiJ.lä, joiden masto on helpos
ti kaadettava, voidaan purjehtia myös monilla umpimoottorivene
reiteil].ä matalista silloista huolimatta. Yhtätoista metriä mata
lampien viraliisia väy].iä tai purjevenereittejä ylittävien silto
jen yhteyteen tulisi tehdä maston kaatamista helpottava laituri
tai muu maihinnousupaikka ja mahdollisesti myös mastonosturi.
Taulukossa soutuvene- ja kanoottireiteille osoitetuista mitoista
voidaan jokivesistöissä tinkiä aliku].kukorkeus 1 metriin pienten
siltojen yhteydessä.
Vesistöjä ylittävien ilmajohtojen tu].isi kaikilla jijlkisilla, mer
kityillä kulkyväylillä ja muuallakin suunnittelualueen purjehdus
kelpoisissa osissa (tässä suunnitelmassa esitetystä reittiluoki
tuksesta riippumatta) olla niin korkealla, että ne mahdollistavat
li-metrisen purjeveneen turvallisen aJ.ituksen. Sähkötarkastuslai
toksella on johdon jännitteestä riippuvat suositukset tarpeelli
sesta varmuusvälistä. Ehdottomana minimikorkeutena kaikissa muis
sa vesistönylityksissä voidaan pitää 5 metrin korkeutta, mutta
jos esimerkiksi kevytvenepurjehdus alueella on mahdollista, tu
lisi korkeuden olla ainakin 7.. .6 metriä. Nykyisin Päijänteen
alueella on useita ilmajohtoa, jotka eivät täytä edellä esitet
tyjä vaatimuksia
Koska suunnitteualueen vesistöt ovat säännösteltyjä, mitataan
niillä olevien väylien ja reittien syvyydet ja alikulkukorkeudet
taulukossa 27 esitettyjen avovesikauden vedenkorkeuksien mukaan.
Päijänne on jäässä yleensä joulukuun alkupuolelta toukokuun en
simmäiselle viikolle.
Veneilyreitteihin sisältyvien maastoon merkitsemättömien reitinosien soveltuvuus eri venetyypei].le voidaan osoittaa reittikar
talla. Mahdollisten ohjemittoja pienempien si].toen tai muiden
haitallisten kohteiden sijainti on ilmoitettava kartalla ja nii
den mitat mahdollisesti ].uetteiossa. Soutuvene- ja kanoottireit
tien maakuljetusosuudet on nekin merkittävä.
3.212

Suuntaus

Veneilyreitit on pyrittävä suunnittelemaan siten, että ne johta
vat satamasta ja kohteesta toiseen ja ovat mielenkiintoisia se
kä riittävän helppokulkuisia ja turvallisia. Olemassa olevia pal
veluita ja laitteita tulisi mahdollisimman paljon käyttää hyväksi.
Veneilymuodot on joskus turvallisuussyistä erotettava toisistaan
kapeilla reiteillä ja vilkkail]a satama-alueilla. Eri venetyyp
pien tarvitsema suojaisuus on varsinkin selkien ylityksessä otet
tava huomioon. Tärkeimpiä reittejä, etenkin jos niitä tu].taisiin
käyttämään etupäässä moottorivensillä, ei tule ohjata tarpeetto
man lähelle ranta-asutuksen alueita, suuria uimarantoja tai suo
j elukohteita.
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3.22

Satamat

3.221

Kotisatamat ja venevalkamat

ja

rantautumispaikat

Varsinaisia kotisatamapaikkoja ei haja-asutusalueilla tarvita
paljoakaan, mutta jo pienisskin järven rannalla sijaitsevissa
taajamissa ne ovat tarpeellisia. Jos kytettvt veneet ovat
pieniä soutu- ja permoottoriveneit eivät ne aseta satamalle
suuria vaatimuksia. Vanhastaan käytetyt venevalkamat, joissa ve
neet voi vetää rannalle, tyttvt tavallisesti pienten kylien
kotisatamatarpeen. Omarantaisessa loma-asutuksessakin on ainakin
pienten veneiden silytys omassa rannassa helppoa.
Veneiden koon suuretessa kasvaa my5s tarve kunnolliseen venepaikkaan kotisatamassa. TVH:n vuonna 1971 suorittaman rekiste
r5ityj veneit koskeneen kyselyn mukaan oli sisvesialueilla
vain 20 prosentilla nist veneistg paikka kotisatamassa. Venepaikkaa ilman oli 26 % ja muut ilmoittivat etteivät tarvitsekaan
sellaista. Joillakin paikkakunnilla on venepaikkojen puute saat
tanut rajoittaa veneiden hankkimista. Koska rekisteröidyt veneet
ovat keskimrin suurempia kuin koko venekanta, eivt niiden ve
nepaikkatarpeet anna riittv kuvaa kaikkien veneiden tarpeista,
Taulukossa 4 on esitetty suuntaa antavasti, kuinka monta prosent
tia kunkin tyyppisten veneiden kokonaismrst tarvitsee venepaikan kotisatamassa. Näitä lukuja voidaan kytt lhinn ar
vioitaessa laajahkojen alueiden, esim. jonkun kunnan tai vesis
töalueen kotisatamatarvetta, kun tunnetaan alueen eri tyyppisten
veneiden kokonaismrt. Tilanne yksittisiss taajamissa on
yleensä niiden olosuhteista riippuen erilainen, ja esimerkiksi
sellaisissa taajamissa, joissa rantaa on vhn, tulisi lähes kai
killa veneill soutuveneetkin mukaanlukien olla venepaikka kotisatamassa.
Taulukko 4.

Venepaikan kotisatamassa tarvitsevien veneiden m
rn osuus koko alueen venekannasta

Venetyyppi
Kanootit
Soutuveneet
Avomoottoriveneet
Umpimoottoriveneet
Purjeveneet

%
10
5
40
60
70

Kotisatamat on sijoitettava siten, ett niistä on hyvä yhteys
vaikutusalueelleen ja vesistöön. Jos yleisin kulkuvline asuin
paikalta tultaessa on auto, voi etäisyys olla 10.. .15 kilometriä
km
suurissa taajamissa, mutta polkupyör kytettess se voi ol
la vain noin 5 km ja kävellen alle 1,5 km. Pienissä taajamissa
olisi aina pyrittävä sijoittamaan satama kvelyetisyydelle. Sa
tamapaikkaa valittaessa on kiinnitettv. lisäksi huomiota muun
muassa seuraaviin seikkoihin:
Sataman on oltava suojattu vallitsevalta aallokolta ja yli
0,3 metrin allokkoa ei saisi esiintyä. Jos luonnollista suojaa ei
ole riittävästi, on paikan oltava helposti ja taloudellisesti
suojattavissa keinotekoisesti.
-
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Tulovyln on oltava selke ja riittävän syvä ja sisntuloau
kon kyttkelpoinen huonollakin sll.

-

Satama-altaassa on oltava riittv vesisyvyys kaikille alueel
la kytss oleville venetyypeille. Luonnollisen syvyyden ol
lessa riittmtön on ruoppauksen oltava mahdollisimman edullista.
Suurille purjeveneille voidaan tarvittaessa osoittaa poijupaik
koja. Vesisyvyyden olisi oltava 3,0 m laivalaitureissa ja 2,4 mmuualla.
-

Perustamisolosuhteiden on oltava hyvät laitureita ja muita ra
kenteita varten.

-

-

Yhteyksien lheisille vylille ja reiteille tulee olla hyvät.

Tieyhteyksien ja liikennevlineiden saavutettavuus on trke
erityisesti kaupunkien ja suurten taajamien kotisatamissa.
-

Kotisatamat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava sellaisille
ennestn on ollut vastaavia toimintoja.
paikoille, jossa jo
Luonnontilaiseen rantaan rakennettaessa on maisemallisiin seikkoi
hin kiinnitettävä erityistä huomiota.
-

Sataman käytst ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympristn
asukkaille ja luonnolle.
-

-

Satama-altaassa on veden oltava mahdollisimman hyvin vaihtuvaa.

Jtehuolto on voitava jrjestä tyydyttvsti ilman kohtuutto
mia kustannuksia,
-

Taajamien venepaikat tulee pyrkiä sijoittamaan keskitetysti yhteen
tai harvoihin kohteisiin, jolloin yksikk5kustannukset ovat pienem
mt ja tarpeellinen palvBlutaso on helpompi turvata. Kotisataman
optimikokona pidetn 100.. .150 venepaikkaa, mutta pienissä taa
jamissa ei luonnDllisestikaan tarvita edes sadan paikan satamati
loja.
Kotisatamaa varten tarvitaan vesialuetta ja maa-aluetta venepaik
kaa kohti noin 100 m2 kumpaakin, mikäli veneiden kiinnityspaikat
ovat pasiassa laitureissa ja talvisilytyspaikat ovat satama
alueella. os kytetn runsaasti poiju- tai ankkurointipaikkoja
on vesialueen tarve suurempi ja mikäli pieniä vsneit silytetn
pasiassa rannalle vedettyin, vesialuetarve supistuu. Laituri
rakenteista ovat kelluvat laiturit yleensä suositeltavimpia pis
tolaitureina vedenkorkeuden vaihtelujen aiheuttamien haittojen
vhentmiseksi.
Kotisatamien ja venevalkamien palveluvarustuksen suhteen on nou
datettava taulukon 5 vaatimuksia. Satamia kehitsttessg on kul
loistenkin tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan seurattava liit
teess 2 olevia suosituksia.
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Taulukko 5a. Eri satamatyypeiltä vaadittava vähimmäispalvelutaso
(Selitykset taulukossa 5b)
K ot i s a t a ma
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vi erassatama

laituri
poijuja tai paaluja
säilytyskenttä
tieyhteys
pysäkinti
juomavesi
x
jätehuolto
jäteiljyn keräys
käymälä
x
valvonta ja hoito
luiska tms. nostomahdollisuus
ilmoitustaulu
meripelastusvä 1 ineet
palontorjuntavälineet
sähkö
valaistus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veneva 1 kama

-

laituri
tieyhteys
pysäköinti
juomavesi
x
jätehuolto
käymälä
x
jäteoöljynkeräys
polttoainehuolto
x
valvonta ja hoito
ilmoitustaulu
sfsämajoitus
x
peseytyminen
x
kauppa/kioski
x
posti
x
puhelin
x
meripelastusväl ineet
palontorjuntavälineet
sähkö
valaistus

laituri ja/tai säilytyskenttä
tieyhteys
pysäköinti
H u o 1 t o s a t ama
luiska
laituri
jätehuolto
juomavesi
x
jätehuo
lto
L u on n o n s a t a ma
polttoainehuolto
x
laituri ja veneen rantaanjäteöljyn keräys
veto- tai
kiinnitysmahdol
ilmoitustaulu
lisuus
valvonta ja hoito
ilmoitustaulu
käymälä
x
valvonta ja hoito
tieyhteys
jätehuolto
kauppa/kioski
x
käymälä
x
meripelastusvä lineet
nuotiopaikka
palontorjuntavälineet
puhelin
x
Rantautumispaikka
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

veneen rantaanveto- tai
kiinnitysmahdollisuus
nuotiopaikka
-jätehuolto)

Suojasatama
-

-

Suoja paikka
-

ankkurointi- tai rantaan
kiinnitysmahdollisuus

laituri/poijuja/paaluja/kiinni
tyslenkkej ä
luonnollinen tai rakennettu suo
ja aallokolta

Laivalaituri
-

-

-

-

laituri
valvonta ja hoito
ilmoitustaulu
jätehuolto

Huom.
x:llä merkityn palvelun/varusteen ei ole välttämättä oltava varsi
naisella satama-alueella (ks. taulukko 5b).

Taulukko 5 b.

Satamien palveluvarustuksen käsitteiden selitykset

Ravinto
juomavesi
-

-

kauppa/kioski

Majoitus
sismajoitus
-

Hygienia
kymil
-

-

peseytyminen

Yhteydet
tieyhteys
-

-

-

-

posti
puhelin

pysäkinti

Informaatio
ilmoitustaulu
-

Pelastusvälineet
palontorjuntavälineet
-

-

meripelastusvälineet

Hallinto
valvonta ja hoito
-

Mahdollisuus saada juomavett aluksen
silii5ihin, enimmäisetisyys rannasta
200 m.
Mahdollisuus saada ostaa elintarvik
keita, enimmisetisyys rannasta
1000 m.
Mahdollisuus korvausta vastaan ypy
hotellissa, motellissa, matkustajako
dissa, lomamajassa, kmpss tms. ra
kennuksessa, enimmisetisyys rannas
ta 1000 m.
Veneilijäiden kytettvissL oleva W0
tai kuivakyml, enimmisetisyys
rannasta 200 m.
Mahdollisuus peseytyä lämpimällä ve
dellä esim. saunassa tai suihkussa,
enimmäisetäisyys rannasta 1000 m.
My5s raskailla ajoneuvoilla ajettavis
sa oleva tie, joka ulottuu laiturille.
Postitoimisto, enimmäisetäisyys ran
nasta 1000 m.
Veneilijäiden käytettävissä oleva pu
helin tai radiopuhelin, enimmäisetäi
syys rannasta 1000 m.
Sataman käyttäjien autoille varattu
tila satama-alueella tai sen välittö
mässä läheisyydessä.

Laiturilla tai rannalla sijaitseva tau
lu, jossa mm. annetaan ohjeet sataman
käyttäjille ja ilmoitetaan kuka vastaa
sataman hoidosta.
Laiturilla tai rannalla sijaitsevat
jauhe-, hiilihappo- tai vaahtosammut
timet.
Laiturilla tai rannalla sijaitsevat
pelastusrBngas, keksi, heittoliina ja
tikkaat.
Satamalle nimetty yhteisö tai henkilö,
joka vastaa sataman hoidosta ja järjes
tyksestä.
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Satamalaitteet
laituri
-

-

-

-

-

-

poijut
paalut
kiinnityslenkit
luiska
säilytyskenttä

Tekninen huolto
sähkö
-

-

-

-

-

valaistus
jätehuolto
jäteöljyn

keräys

polttoainehuolto

Virkistäytyminen
nuotiopeikka
-

Kiinteä tai kelluva laituri, johon voi
kiinnittyä veneillä ja isommilla aluk
sula.
Alusten klinnittämistä varten satama
aluoelln ankkuroituja poijuja.
Alusten kiinnittämistä varten satamaalueelle juntattuja paaluja.
Alusten kiinnittämistä varten kallioon,
suuriin kiviin tms. asennettuja lenkke
ja.
Telakka, päällystetty tai muuten ajo
neuvon painon kestävä veteenajoluiska.
Soutuveneitä ja pieniä avomoottorive
neitä varten tarkoitettu rantakaistale,
jossa veneet voidaan esim. telojen
avulla helposti vetää maihin ja säilyt
tää siinä.
Veneilijöiden käytettävissä laiturilla
tai rannalla oleva maadoitettu valovir
tapistoke.
Laiturilla tai rannalla oleva, sataman
käytön pimeänä aikana mahdollistava va
laistus.
Laiturilla tai rannalla olevat jäteas
tiat, joiden säännöllinen tyhjennys
on järjestetty.
Rannalla jäteastioiden lisäksi oleva
suljettava säiliö, johon jäteöljy voi
daan varastoida odottamaan järjestet
tyä poiskuljetusta.
Mahdollisuus saada ostaa veneiden ta
vallisimpia polttoaineita, enimmäis
etäisyys rannasta 1000 m.
Avotulen tekoa varten osoitettu paloturvallinen paikka rannalla, jossa on
polttopuuvarasto tai ohjeet polttopui
den hankkimisesta.
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3.222 Vierassatamat
Veneretkeilyä ja matkailua palvelevien vierassatamien tarve on
vaikeasti m riteltävissä. Se lisääntyy jatkuvasti veneiden kas
kimääräisen koon kasvaessa ja veneretkeilyn muutenkin yleistyessä.
Hyvin varustettuja vierassatamia ei Päijänteen alueella nykyisin
ole. Niitä voi kehittyäkin vain korkeatasoisten matkailukeskusten
yhteyteen. Kuitenkin venepaikkoja vierailijoille voidaan ja tulee
kin osoittaa mm. kaikista laiturein varustetuista kotisatamista.
Vierassatamien laitureiden tulisi olla sellaisia, että niitä voi
daan käyttää myös esim. laivaristeilyillä.
Vierassatamien välimatkat vesistössä eivät saisi ylittää veneili
jöiden tavanomaisen päivämatkan pituutta, joka yhteen suuntaan
liikuttaessa on keskimäärin vähemmän kuin 40 kilometriä. Riittävän
tiheä huoltopalveluin varustettujen vierassatamien verkosto voi
korvata erilliset huoltosatamat.
Sijoittelussa huomioon otettavat liikenne- ja satamatekniset vaati
mukset ovat likimain samat kuin edellä kotisatamien yhteydessä esi
tetyt. Tilantarve vesialueella on sama, mutta maa-aluetta tarvitaan
vähemmän, koska talvisäilytyspaikkoja ei tarvitse varata. Erillisen
vierassataman optimikoko on 50...100 paikkaa’. Kotisatamien vieraspaikkojen lukumäärä on täysin olosuhteista riippuvainen, mutta
niitä olisi kuitenkin oltava ainakin kymmenen, jos satamassa on
yli 50 venepaikkaa. Vieraspaikat soveltuvat hyvin esim. venekerhon
kotisataman yhteyteen, Taulukossa 5 on esitetty vierassatamien mi
nimipalvelut ja liitteessä 2 täydellisempi suositus palveluvarustuk
sesta.
3.223 Huoltosatamat
Useimpien huoltosatamien tulisi sijaita sellaisten kotisataniien
yhteydessä, missä on runsaasti moottoriveneitä, 3os useita kotisa
tamia on lähekkäin, ei kaikissa kuitenkaan tarvita huoltopalvelui
ta. Pienten taajamien moottorivenekanta ei useinkaan riitä turvaa
maan rannalla tapahtuvan polttoaineenjakelun kannattavuutta. Täl
löin olisi etäisyyden lähimmästä polttoaineen myyntipisteestä ve
nesatamaan oltava mahdollisimman lyhyt. Kotisatamista
riippumat
tomia huoltosatamia tarvitaan Keski-Päijänteellä täydentämään
suurimmissa taajamissa olevia, jotta ne muodostaisivat sellaisen
verkoston, jossa matka huolto- tai vierassatamasta tDiseen ei
ylittäisi 40 kilometriä. Nämä voidaan toteuttaa yhdessä vierassa
tamaverkoston täydentämisen kanssa.
Huoltosatamissa \/iivytään yleensä vain suhteellisen lyhyen aikaa
kerrallaan.. Polttoaineen ja muiden tarvikkeiden täydennyksen jäl
keen siirrytään muille vesille tai toisentyyppisiin satamiin.
Tästä syystä niiden venepaikkatarve on verraten vähäinen, 5.. .20
laituripaikkaa satamaa kohti.
Huoltosatamien tekniset ja liikenteelliset vaatimukset ovat peri
aatteessa vastaavat kuin koti- ja vierassa4amienkin. Naa- ja vesi
alueita tarvitaan venepaikkaa kohti kuitenkin vähemmän, koska sa
tamassa käynti ei vaadi pitkäaikaista kiinnittymistä. Huoltosata
malta edellytettävä palveluvarustus on esitetty taulukossa 5 ja
suositus lisävarustelusta liitteessä 2. Täydellisen, korkeatasoi
sen, myös telakoinnin sisältävän palvelun tarjoaville kaupallisil
le huoltosatarrian ja kotisataman
yhdistelmille (marina) ei suun-
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nittelualueella liene tulevaisuudessakaan edellytyksiä muualla
kuin Lahdessa, Heinolassa ja ]yväskylässä sekä mahdollisesti Vääk
syssä.
3.224 Luonnonsatamat,

rantautumispaikat,

suojasatamat ja suojapaikat

Rantautumiseen sopivia paikkoja tarvitaan erityisesti veneretkeili
jöiden, mutta myös venematkailijoiden ja -ulkoilijoiden kohdealu
eiksi. Luontonsa ja virkistysmahdollisuuksiensa puolesta mielen
kiintoiset, vapaat rannat ovat nykyisin tärkeimpiä veneretkien koh
teita. Päijänteen alueella niitä on edelleenkin runsaasti, mutta
jatkuvasti lisääntyvä loma-asutus ja muut rantoja tarvitsevat toi
minnat vähentävät veneilijöiden käyttöön jääviä alueita nopeasti.
Tästä syystä on ensisijaisesti jo käytössä olevia rantautumispaik
koja ajoissa varattava tuleviakin tarpeita vastaava määrä. Päijän
teen selkävesiltä on lisäksi varattava joitakin suojasatamia tai
suojapaikkoja, joilta ei välttämättä tarvitse edellyttää muuta kuin
suojaista ankkurointi- tai rantautumismahdollisuutta.
Luonnonsatamia tai rantautumispaikkoja olisi taajamien lähellä ol
tava veneulkoiluun soveltuvilla vesialueilla joitakin jo viiden ki
lometrin säteen sisäpuolella ja alle 20 kilometrin etäisyydellä jo
huomattavasti useampia paikallisista oloista riippuen. Pitempien
veneilyreittien varrella olisi hyvä luonnonsatama oltava ainakin
koti- ja vierassatamien välimatkan puolivälissä. Tällöin olisi jo
kin satama keskimäärin 20 kilometrin välein. Suojasatamaksi tai
suojapaikaksi soveltuvia ankkurointi- tai rantautumispaikkoja tar
vitaan tiheämmin, yleensä noin 10 km välimatkoin selkiä ylittävien
väylien tuntumassa. Rantautumispaikkojen tiheydelle ei voida aset
taa yleisiä vaatimuksia alueellisista eroista
johtuen.
Luonnon- ja suojasatamien varustetason olisi oltava taulukon 5
mukainen. Mahdollisuuksien mukaan voidaan noudattaa myös liittees
sä 2 esitettyjä suosituksia. Rantautumispaikoilta ei edellytetä
mitään varsinaisia laitteita, mutta olisi kuitenkin varauduttava
niiden myöhempään rakentamiseen ja varustamiseen luonnonsatamien
tavoin, ensisijaisesti jätehuollon osalta. Tärkeimpien suojapaikko
jen osalta olisi tarpeen varautua niiden varustamiseen luonnon- tai
suojasatamiksi
Luonnon- ja suojasatamien paikan valinnassa on otettava huomioon
seuraavat tekijät:
Ensisijaisesti suojasatamaksi tarkoitetun paikan on tarjottava
riittävän hyvä suoja ankkurointiin tai rantautumiseen sekä suurilla
että pienillä veneillä. Tulon satamaan on voitava tapahtua kaikilla
tai ainakin yleisimmin vallitsevilla tuulilla.
-

Luonnonstamankin on oltava mahdollisimman suojainen sekä tulo
väylän ja ankkurointi- tai rantautumisalueen turvallinen.
-

-

Luonnonsataman on oltava käyttäjien kannalta viihtyisä.

Sekä vesi- että maa-aluetta on oltava riittävästi, jotta satamas
ta ei aiheutuisi häiriötä ympäristölle ja toisaalta toiminta siel
lä voisi tapahtua ilman ulkoista häiriötä.
-

Luonnonsatamat olisi edullista sijoittaa muun virkistysalueen
yhteyteen.
-
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laiturien tulisi soveltua myLis vesibussien ja
Luonnonsatamien
muiden matkailuliikenteen alusten tilapiseen kiinnitykseen aina
kin edullisten solosuhteiden vallitessa.
-

Telttailun on oltava mahdollista luonnonsatamissa, mutta ei vit
tmtt kaikilla rantautumispaikoilla.
-

Luonnonsatamia ei tule sijoittaa uintiin tai
paamattomiksi likaantunei lie vesialueille.
-

-

kalastukseen kai

Jtehuolto on usein vaikeasti jrjestettviss luonnonsatamissa,

erityisesti

saarissa.

Siksi

olisi

selvitettv

mahdollisuudet

esi

lhell sijaitsevien virkistys
alueiden tai matkailukeskusten vlill.

merkiksi

yhteistoimintaan

muiden

Luonnonsataman suositeltava venepaikkam33r on noin 20 ja tilan
tarve riippuu tysin paikallisista oloista. Maa-aluetta on vene
paikkaa kohti oltava kytetLviss huomattavasti enemmän kuin muis
sa satamatyypeiss, jotta venekunnille olisi mahdollisuus virkis
tytymiseen ja telttailuun muiden hiritsemitt kohtuuttomasti.
Suojasatamassa tulisi olla tilaa noin 10 veneelle ankkuroituna tai
rantaan vedettyn. Maa-alueen tarve on vhinen mikäli sataman
ainoa tarkoitus on suojan tarjoaminen.
3.225 Laivasatamat

ja

-laiturit

Laivamatkailua palvelevia korkeatasoisia satamia tarvitaan suunnit
telualueella lhinn vain Lahdessa, Jyvskylss ja Heinolassa.
Niissä tulisi olla riittvsti laituritilaa tuleviakin tarpeita
varten, matkustajien palveluun tarvittavat tilat ja tydelliset
jtteiden vastaanottolaitteistot sen lisäksi mitä alusten tekni
nen
huolto vaatii. Kirkonkyliss ja muissa rannoilla olevissa
kylkeskuksissa yms. sekä lomakeskuksissa tarvitaan laivalaituri,
joka on mitoitettu alueen aluskannalle sopivaksi. Muita palveluita
voi olla paikallisten mahdollisuuksien mukaisesti. Laivalaiturit
voisivat toimia sekä snnllisen reittiliikenteen vlipysähdys
paikkoina ett risteily-, kiertoajelu- ja tilausliikenteen matka
kohteina. Muutamia laivalaitureita tarvitaan lisäksi luonnonsata
missa sopivalla risteilyetisyydell kaupungeista. Näille ei ase
teta muita vaatimuksia, kuin että laituriin tulo ja siihen kiin
nittyminen ky helposti.
Laivalaitureiden pinnan tulisi olla suurimmalta osalta noin metrin
korkeudella vadenpinnasta, mutta osan siitä olisi oltava vain
0,4...0.6 metrin korkeudella pienempien alusten ja veneiden tar
peita varten. Kiinteiss laitureissa tällainen taso saavutetaan,
jos ylemmän laituriosan korkeus on Vesijrvell NN + 82,25, Pi
jnteell NN + 79,30, Ruotsalaisella NN ÷ 78,50 ja Konnivedell
NN + 78,40. Tärkeimpiin laivalaitureihin
tulisi voida kiinnitty
ainakin kaksi alusta yhtaikaisesti. Mitoitusalusten pituuksina
voidaan pit esim. 35 m, 27 m ja 15 m. Vesisyvyytt tarvitaan 3,0 m.
3.23

M u u t

k o h t e e t

3,231 Veneurheilun harrastusalueet
Veneurheilun harrastusalueilla tarkoitetaan tss lhinn kilpai

J8

lu- ja harjoittolutoimintaa varten järjostottyjä ratoja tai muita
alueita.
Kilpapurjohdus ja sen harjoittelu tapahtuvat yleensä ns. olympia
radalla. K5livnneilln tarkoiLsttu rata vaatii \/Jp]9 tilaa sel
laisen ympyrän alan, jonka halkaisija on 4...5 km. Kevytveneille
riittää pienempi, halkaisijaltaan 2...3 kilometrin suuruinen va
paa vesialue.
Ktäliveneiden purjehdusradnille riittää käyttäjiä vain kaupunkien
lähivesillä ja toisaalta Keski-Päijänteellä. Pienempiä ratoja tu
lisi sijoittaa kaupunkien lisäksi suurimpien taajamien ja mahdol
lisesti myös tulevien suurten matkailukeskusten läheisyyteen.
Maayhteyksien kevytveneratojen lähirantaan tulee olla hyvät, sil
lä veneitä kuljetetaan kilpailuihin autojen katolla tai kulje
tusalustoilla.
Purjehdusradat eivät vaadi kiinteitä rakenteita, mutta jatkuvan
harjoittelun mahdollistamiseksi voidaan käyttää paikalleen ank
kuroituja poijuja radan kääntöpaikkojen merkitsemiseen. Pysyvät
purjehdusradat olisi
sijoitettava mielellään muun vesiliikenteen
käyttämiltä väyliltä ja reiteiltä syrjään molemminpuolisen häi
riän välttämiseksi.
Purjeveneiden ja moottoriveneiden matkapurjehdus- ja navigoin
tikilpailuja varten ei voida osoittaa erityistä pysyvää rataa,
sillä näiden kilpailujen reitit vaihtelevat.
Noottoriveneiden lyhytmatkaisten nopeuskilpailujen radat on
yleensä järjestetty paikallisten edellytysten ja olosuhteiden
mukaan. Vakioratoja ei ole siinä mielessä kuin purjeveneillä.
Nopeusajdjen
kilpailu- ja mahdolliset harjoitusalueet tulisi
osoittaa suojaisilta vesialueilta siten, että aiheutuvasta huo
mattavasta melusta on mahdollisimman vähän haittaa. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä my5s turvallisuuskysymyksiin. Alue on
voitava helposti eristää muilta vesillä liikkujilta kilpailujen
ajaksi. Tällaiset kilpailuradat olisi sijoitettava vakiintuneil
le vesialueille ja yleensä vain harvoihin paikkoihin suurimpien
taajamien lähelle.
Soudun harrastajillekin, sekä kilpailijoille että kuntoilijoil
le, tulee osoittaa omat alueet. Souturatojen tai -alueiden oli
si oltava suojaisia sekä tuulelta että muulta vesiliikenteeltä.
Erilliset lahdet tai pikkujärvet sopivat hyvin tähän tarkoituk
seen. Kilpailukelpoinen souturata vaatii 70.. .100 m leveän ja
2 300 m pitkän alueen. Niitä tulisi osoittaa suurten taajamien
läheisyydestä.
Nelontarataa varten tarvitaan vähintään 45 m leveä ja 1 000 m
pitkä suora. Jos radasta tehdään pitempi täytyy kaikkien osuuk
sien olla vähintään 1 000 m pitkiä ja käänteiden säteiden mmiminä on 50 metriä.
Vesihiihtoradaksi varatun vesialueen on oltava noin 100 m leveä
ja noin 800 m pitkä ja riittävän suojattu aallokolta. Jos alue
sijoitetaan lähelle rantaa, tulee rannan olla loiva, jotta ei
syntyisi häiritsevää heijastusaallokkoa. YmpärisH5lle aiheutu
vien haittojen vähentämiseksi olisi vesihiihtoalue voitava si
joittaa riittävän etäälle sekä
vakituiseen että loma-asutukseen

käytetyis rannoista ja syrjjn muiden vesi1l liikkujien tarvit
semista reiteist
Kalastus- ja suojelualueita ei niitökn saisi
olla vesihiihtoratojen vlittömös5 lheisyydessö
Pelköstj ve
a
n
n
tuj
too
an
a
rat
in
iih
itt
eit
va
Va
sih
alu
tarv
Suurimpien taaja
mien löheisyyuess
3.232
Erilaiset majoituspalvelut on useimmiten rakennettu ja varustettu
ensisijajse5 maitse liikkuvia varten. Niiden käyttökelpoisuus
Veneretkeiljjill9 ja venematkaiyj0 riippuu merkittävst
etäisyydestä lähimpän satamapaikkaan ja toisaalta kyseisen sata
man muusta palvelutasosta
Varsinaiset majoitust voidaan ryh
ti:
lä
mitel
hotellit
motellit, matkustaja0j
normaalis
täysihoi
,
jat
t,
t
tola
Eri ryhmien kas
retkeilyma
lomakylä ja leirintäalueet
kinäinen Paremmuusjärjesty5 ei ole aivan snlvä, sill laatutaso
vaihtelut ryhmien sisällä ovat melko suuria. Ainoa virallinen taso
luokittelu on leirintäalueilla, jotka jaetaan yhden, kahden
ja
kolmen tähden luokkiin.
Veneilijät tarvitsevat majoituspalvelj lähinnä vierassatamien
yhteydessä, joiden Palvelutasovaatimuksiiki
kuuluu sisämajoi5•
us
en
mahdollisu
matkai.lu ei kui
veneretkeily ja
Suunnittelualue
tenkaan voi kausiluontoisuutensak
takia kasvaa niin suureksi,
että majoituspalv0j voitaisiin perustaa vain veneilijöit var
ten. Niiden rakentamiseen ei näin ollen veneilysuunnittelulla voi
da paljoakaan vaikuttaa. Päätehtäväksi jääkin tältä osin sellai
nen venejiypeittien ja -satamien Sijoitte, että veneilijät voi
vat hyvin ja turvallisesti käyttää hyväkseen jo olemassa olevia
sekä mahdollisesti myös suunniteltuja majoituspalvej
3.233 Erityiskohteet
Veneilyn suunnitteluun vaikuttavien erityiskohteiden tarkempi jaot
telu on esitetty kuvassa 5.
joilla liik
Kulttuurikohteet sekä ne maisema- ja suojelukot
kumista ei ole tarpeen rajoittaa, on esitettävä kartoilla, tärkeim
mät tekstissäkin
Ne vaikuttavat paikoitellen myös satamien si
samoin tärkeimmät rantautumiseen liittyvät erityiskoh
Joitteluun
teet. Reitti- ja satamasuuflnittelul_a on toisaalta pyrittävä es
tämään tarpeeton liikkuminen sellaisten suojelukohtej tai
-alueiden läheisyydessä missä se ei ole toivottavaa.
Liikkumisen ohjailuss on otettava huomioon myös ajallise ra
jo2tuste tarve esimerkiksi lintujen pesimäaluel tai kalojen
kutualueilla
Pysyvälle ja loma-asutukselle veneilystä aiheutuvia
haittoja tulee niitäkin pyrkiä vähentämään
muiden keinojen puut
tuessa esimerkiksi venetyyppikohtaisin
Toisaal
ta suunnitelmassa voidaan osoittaa kohteita, joissa olisi suori
tettava maiseman kunnostustoimenpiteitä Venei lijöiden näkökulmasta.
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Kuva 5.

Erityiskohteiden jaottelu

41
KÄILUN
4.
JA
VENEILyN
VESINATE
cT
U
N
N
A
JA
IIL
KEHITysE
4.1.

VENE- JA ALUSKANTA
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Suomessa käytss olevien eri tyyppisten yksityisten veneiden mää
rästä ei ole olemassa täysin luotettavia titoj. Tie- ja vesjra
yhteydessä Selvittänyt
kennushalljtus on venesatamatutkjmuks
veneidon rnä3rJ koko maassa kunnittain. Selvityksessä on kunnilta
tiedustpitu nidon alueella säilytettävien veneiden määrä vuonna
1970. Toisaalta on laskettu näin saatujen valtakunnallisten koko
naismäärien perusteella eräiden taustamuuttujien avulla kuntien to
ja purjevenekanta
Kummallakin menetelmällä
dennäk6;nen moottopi
saadut luvut on suunnittelualuee
kuntien osalta esitetty liittees
sä 3. Näit3 venempäaTvjQita on tämän suunnitelman yhteydessä py
ritty tarkentomaon ja lisäksi oli tarpeen arvioida my6s soutuven
den määp3 Korjaukset vuodellf) 1970 on suoritettu vertaamalla kun
nassa olevien loma-asuntojen määrää, vesjalueen laajuutta sekä asu
kaslukua edellä mainittuihfl TVH:n Bsjttämi;n venemrätiptoihin
Loma-asuntojen määrän vaikutusta venekantaan arvioitiin vesihalli
tuksen Lohjan seudulla kesällä 1972 teettämästä haastattelututki
muksesta saatujen tietojen avulla (liite 4). Näin saadut uudet ar
viot moottoripurje- ja soutuvenekannasta sekä loma-asuntojen
määrä vuonna 1970 on esitetty liitteessä 3.
Tietojen tarkistamiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi suoritettiin
tämän ty6n yhteydes3 keväll 1975 suunnittelualueen kunnille
osoitettu kysely. Kyselylomakkeissa mainittiin edellä kerrotulla
tavalla saadut moottoripurje- ja soutuvenemäärät ja pyydettiin
a
to
.
an
ot
kunn
niihin Saadut vastaukset ovat liitt655 3.
kannan
n lisäksi mm. arviota vuoden 1974 lopun vas
t;i
lta
el
ni
Kun
tiedust
ta
ta
as
taav
Nit taulukossa 8 esitettyjä lukuja on sit
tilantees
pi
tu
ten verrat
aikaisem in arvioihin, loma-asuntojen määrän kasvuun
sekä venemoottoreiden myyntitilastoihin Lahden ja Jyväskylän ta
lousalueilla (taulukko 9). Lisätietoja on saatu my6s vesihallituk•
sen lääninhallituksille syksyllä 1975 osoittamasta rekisterityjen
Näiden tietojen
moottoriveneiden määrää koskevasta tiedustelusta
pj määristä
yp
ty
lla
ne
t
ot
u
ee
i
on saat
er ve
perust
lopullise arvi
la
el
ue
n
a
al
en
ai
1974 lopuss
vuod
(taulukko 8).
kunnitt
suunnittelu
Koska Osaa varsinkin soutuveneistä ja pienistä moottoriveneistä
käytetään pienillä järvillä ja Jokialueilla, on veneiden kokonais
määrästä pyritty arvioimaan pääveneilyalueella eli Fäijäntee
Jyväsjärv
Vesijärv
Ruotsalaisella ja Konnivedellä käy
sa
n
s
ts
10 on esitetty kunnittain nämä ve
osuus. Taulukos
olevie
t
nemäärä eri tyyppien mukaan ryhmiteltyi0 ja lisäksi kunnassa
rekister6jtyjen veneiden määrät.
een aluksista on tie
Kohdassa 4.13 käsiteltävistä matkailuljikent
;1
tj
oj
rj
ha
en
dot hankittu suoraan liikente
tai erilaisista esit
en
st
.
teistä
(4.15) ja erilaisten veneilyseurojen
Natkajluyrity
(4.16) kalustoa on selvitetty mm. näille osoitetulla kyselyllä.
4.12

Venekanna

kasvun

veneiden lukumäärän vuosittaista kehittymistä ei Suo
Yksityisten
messa ole seurattu muiden kuin rekister6ityjen veneiden osalta.
Ne edustavat kuitenkin huonosti koko venekantaa
Lisäksi tilasto
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j

en kiyttlkelpoisuutta vihentäi rpki5tCr6lnti pErusteiden muuttu
1969 sekä se, sttä oTnistajat erittäin usein lai.min
ly5vät veneensä käytistä pois:arnisesta, myynnistä tai toiselle
alueelle. siirtärnSf3stä ilmoitLamison. Näin ollen rekisteriityjen
veneiden kasvuprossntteja ei voida yleistää koko venekantaa kos
keviksi.

mi nen vuonna

Rekister6ityjen veneiden määrän kasvu 1970-luvulla Keski-Suomen,
Hämeen ja tiikkelin lääneissä on esitetty taulukossa 6 verrattuna
koko maan vastaaviin lukemiin. Todellista poistumaa ei ole tieto
jen puuttuessa voitu ottaa huomioon, joten taulukko kuvaa lähinnä
alueellisia eroja eikä rekisteräityjen veneiden todellista määrän
kasvua.
Taulukko 6.

Moottoriveneiden rekister6innin kehitys 1970-luvulla.

Koko tni
Vuosi

1970
1971
1972
1973
1974
1975

kpl

27
30
33
37
41
44

734
B75
974
839
036
901

K-S__i.ää±

vuosikasvu
%
11,3
10,0
11,4
8,4
9,4

kpl

1
1
1
1

824
911
005
120
219
368

Hämeen lärii

vuosikasvu

10,6
10,3
11,4
8,8
12,2

kpl
1
1
1
1
2
2

130
382
630
931
158
495

Mikkelin lääni

vuosikasvu

22,3
17,9
18,5
11,6
15,6

kpl

1
1
1
1
2

963
170
351
608
830
067

vuosikasvu

21,5
15,5
19,0
13,8
13,0

Aiemmin mainitussa TVH:n venesatamatutkimuksessa on laadittu en
nusteita kaikkien moottoriveneiden lukumäärän kasvusta vuodesta
1979 ntr!nnpä 1 n. Maksimiennusteen a pidutti i n henki löautukannan
kasvuennusteen perustein määriteltyä kasvukäyrää ja miniminä 2
vuotuista kasvua. Realistisimpana pitää TVH valtakunnalisesti
tarkasteltuna 3 % vuosikasvua.
Suomen Moottoriveneliitto on arvioinut maan moottorivenekannan
kasvavan 10...15
vuodessa. Arvio ei perustu tarkkoihin selvi
tyksiin, vaan kuvaa lähinnä
\/allitsevia käsityksiä. Vuosittais
ta poistumaa ei ole tässä yhteydessä otettu huomioon. Moottorive
neliiton käsityksen mukaan on selvästi havaittavissa uppoumarun
koisten keskimoottoriveneiden suhteellisen huomattava lisäänty
minen. Veneen valintaan vaikuttanee tulevaisuudessa nykyistä
enemmän matkustamisen mukavuus ja halpuus kuin nopeus.
Suomen Vene- ja moottoriyhdistys kerää tilastoja myytyjen vene
moottoreiden määrästä vuosittain eriteltynä talousalueittain.
Tilastoista saa melko hyvän kuvan kaikkien venemoottoreiden mää
rän kasvusta, vaikka aivan jokaiselta tukkumyyjältä ei olekaan
saatu tietoja tilastoon. Poistuma on kuitenkin arvioitava erik
seen tätäkin tilastoa käytettäessä. .]os otetaan läht6kohdaksi
vuoden 1970 lopun tilanne, jolloin TVH:n mukaan koko maassa oli
noin 150 oOo moottorivenettä, ja oletetaan vuotuiseksi poistu
maksi 7 ? koko venemäärästä, ovat vuotuiset kasvuprosentit
1970-luvulla vaihdelleet 4,9...7,6. Pienin kasvu on vuodesta
1973 vuoteen 1974, jolloin energiakriisin vaikutus oli selvästi
havaittavissa muutenkin. Saatujen tietojen mukaan moottoreiden
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myynti näyttää tasaantuneen vuoden 1974 jälkeen siten, että vuo
tuinen määrän kasvuprosentti olisi 5.. .6. Tämä johtuu ilmeisesti
energian hinnannousun vaikutustentasaantumisesta. Vuosittain
myytyjen venemoottoreiden jakautumista eri tyyppeihin ja teho
luokkiin on käsitelty kohdassa 4.14.
Purjeveneiden määrän kasvuvauhti on Suomen Purjehtijaliiton ti
lastojen mukaan 15...20 % vuodessa. Nämä luvut kuvaavat lähinnä
seuroihin liittymistä eivätkä veneiden lisääntymistä sinänsä.
Kasvu on määrällisesti voimakkaampaa kevytveneluokissa kuin suu
rempien k6liveneidsn luokissa.
Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoiluvirasto on selvittänyt
veneiden määrän kasvua Helsingissä vuosina 1965.. .1967 ja pää
tynyt moottoriveneiden osalta 8 prosentin ja purjeveneiden osal
ta 5 prosnnt i n vuosika!vutJn.
TVH:n ennusteissa ja yleisemminkin pidetään moottorivenetihey
den kyllästymisrajana koko maata ajatellen 12.. .15 asukasta/
moottorivene. Veneilylle erityisen edullisilla alueilla voi
tosin olla moottorivene vain kymmentä asukasta kohti. Kylläs
tymisrajaan vaikuttavat kuitenkin my6s soutu- ja purjeveneiden
määrät ja eri venetyyppien suhteellisten osuuksien mahdolliset
muutokset tulevaisuudessa.
Huomattavaa osaa veneistä säilytetään ja käytetään loma-asunto
jen yhteydessä. Viimeisten 10 vuoden aikana loma-asuntojen mää
rä on kasvanut keskimäärin 5...7 % vuodessa. Kasvun arvioidaan
olevan noin 5 prosentin luokkaa seuraavien 10...15 vuoden aika
na. Mikäli suurin osa loma-asunnoista edelleen sijoittuu meren
tai sisävesistöjen tuntumaan, vaikuttaa tämä merkittävästi yonoiden määrään, sillä käytännöllisesti katsoen kaikilla rannalla
tai lähellä rantaa sijaitsevilla loma-asunnoilla on vene.
Veneiden määrän kasvuennusteita kysyttiin myös kunnille ja ve
neilyseuroille osoitetussa kyselyssä. Vastaukset olivat hyvin
vaihtelevia ja melko summittaisia. Kuntien arvioiden mukaan
purjeveneiden määrä kaksinkertaistuisi vuosina 1975. ..1980.
Veneseurojen arviot kasvusta em. aikana olivat kiintokölivenei
den osalta n. 60 % ja kevytveneiden n. 110 %. Moottoriveneiden
lukumäärän kunnat arvioivat kasvavan n. 20
vuosina 1975...
1980 kun toisaalta seurojen arvio oli n. 50 %. Valtakunnallisiin
ennusteisiin verrattuna nämä luvut ovat selvästi optimistisem
pia. Seurojen arviot koskevat lähinnä niiden oman venemäärän
kasvua, minkä ei voida katsoa kuvastavan sellaisenaan yleistä

kehitystä.
Mitään edellä esitetyistä ennusteista ei sellaisenaan voida
käyttää arvioitaessa venekannan kasvua suunnittelualueella.
Ilmeistä kuitenkin on, että Päijänteen alueella moottorivene
kannan kasvu tulee noudattelemaan suurin piirtein valtakunnal
lista kehitystä. Purjevenekanta sen sijaan kasvaa ilmeisesti
nopeammin. Soutuveneiden ja kanoottien osalta on ennusteita
vielä vaikeampi laatia, Kaikkiin muutoksiin venekannassa vai
kuttavat merkittävästi mm. vapaa-ajan lisääntymistapa, loma
asuntojen määrän kasvu ja sijoittuminen, veneiden hintatason
suhteelliset muutokset sekä veneilyn edellytyksien parantamis
toimenpiteet. Otaksuttu kehitys on esitetty veneiden määrää
käsiteltäessä kohdassa 4.14.
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4.13
Anirn L 1.

Ammattirnaisen matkailujjikpntppn alukset

[n n nij L ka ii u lji knnt ote; mn kj y teL Liv ii 1
a 1 u ks 1 11 u
ts1 yhteyuesj dIukf;L, jotka on rakennettu ja
katsastettu hSflkjlljikennott varten. Henkjlliikenns voi ol
la joko korvausta vastaan tapahtuvaa ja kaikille avointa mat
kailulijkennett tai ilmaista ja tietyn, yleensä aluksen Dmis
tavan, yhteis6n jsenill6 tarkojtpt
ma

Li’JoJ tutaan

oli kesll 1975 kaikkiaan 8 yleiseen mat
Suunnittelualueeli
en
ese
nte
ke
lji
kailu
tarkoitettua alusta, joista taulukossa 7 on
esitetty eTit tietoja. Nainittujen kahdeksan lisksj alueella
on 5 muuta matkustajien kuljetukseen katsastettua alusta, joil
la ei harjoit9 kaupallista matkailuljjkennett.. (Wellamo, Ark
ki, Ali ym.]. Näiden omistajia ovat mm. seurakunnat ja teolli
suuslaitokset. Yksi aluksjsta on hinaaja, jolla on lupa kuljet
taa matkustajia vain tilapjsesti
Edellä mainittujen lisäksi
kytetn joitakin suurehkoja moottorivenejt satunnais;in ti
lausajoij Kaikkiaan ammattiliikenteese
katsastettuja aluk
sia oli 96 kappaletta
joista enin osa on luonnollisesti hinaa
jia tai vastaavia ty6alukj
Natkailulijkefltee
tarkoitettu kalusto on hyvin kirjavaa.
Vanhin alus, hyrylaiva Suomi on rakennettu jo vuonna 1906 mat
kailutarkoituksii
Noottorialukset Aino, Tuulantei ja Villi
ruusu on alkuperjsest muutettu myhemmin matkailuljikentee
seen SopiviksI
Kantosjipialus Tehi on liikenninyt Pijånteel•
l Vuodesta 1951 lhtjen, Vesihussit Kymppi ja Heila kiertele
vt Pljnt89 pohjoi555 ja Vesku VesijåTv8l
Nainjtuista 8 aluksesta vain vesibussit Kymppi ja Hella ovat
saman omistajan hallussa
kaikilla muilla on oma liikennettä
harjojtta yhtiö. N/S Veskun omistaa Lahden kaupunki.
Uusien alusten hankintasuunnitelmi
on ollut Heinolan Jrvjmat
kailu Oy;ll, Liks;
Kantosjipi Oy odottaa valtion
toimenpjteit 3rvimatkailuto;mikut
19?3:n mietinnössä esite
tyn 300 matkustajan Päivmatkajlualuk
saamisesta Pijnt99
le. Tätä voidaan nykyist näkymien mukaan odottaa ehkä vasta
I98O-luvulla Samassa yhteydessä suoritettaisiin jrjostelyj
nykyisenkin kaluston kyt5ss
Pitkmatkajsta reittjljik8nnett hoitavien alusten lisksl
yleistyvt todennkjsestj my6s vesibussit tai muut pienehkt
matkustaja•l58
joilla liikenn5jdn taajamien tai matkai
lukeskusten lähivesill
Liikenne tulee olemaan etupss kier
toajeluja ja matkailijoj8 kuljetu saarjssa sijaitsevj
virkjstysalueill

-

..-

--

--

----
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Taulukko 7.

Yleiseen matkailuljikenteesee
na 1975

Aluksen nimi

kytetyt alukset

Pituus Matkus- Hyttipaiktaja
koja
paik
ka

Kotipaikka

Tarjoilu

Vuon

Liiken
nemun
to

..‘.
....

s/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

Suomi
Tehi
Tuulantei
Vesku
Aino
Villiruusu
Kymppi
Heila

3yvaskyla
Lahti
Heinola
Lahti
Lahti
Heinola
3yVskyl
Jyvskyi

...

31,0
26,9
17,9
14,9
21,3
19,4
15,0
13,8

155
71
60
54
50
46
77
62

6
-

8
C

-

-

-

6

B
C

-

-

MKRT
MT
MTR
MR
T
1
MK1
MK1

Liikennemuoto.
refttilijkennp
K
kiertoajelu
R
TSteily
1
tilausljjkenne
1 a rjo i 1 u:
R
C

ravintola
kahvila

j
Yksity
4.14
v
kalusto

veneilyyn

kyte•

Yksityiseen veneilyyn kytettvl1 kalustolla tarkoitetaan tässä
kaikkia muita kuin ammattiljikenteess olevia aluksia. Thn luok
kaan luetaan myös sellaiset seurojen
yhteisöjen ja matkailuyrj
tysten alukset, jotka ovat jsentn kytettvjss tai vuokratta
vissa yksityiseen kyttn Viimeksi mainittuja ksitelln lisk
si eriksen kohdissa 4.15 ja 4.16.
Aiemmin mainitulla tavalla laaditut arviot suunnittelualueen ja
erikseen sen pövesistöjen ‘!enekannasta ovat taulukoissa 8 ja 10.
Nft lukuja on käytetty laskettaessa liitteess 5 esitettyj asu
kaslukujen ja venemöäpjen suhteita suunnittelualueen kunnissa ot
taen huomioon myös loma-asukkaat.
Vuosien 1967.. .1974 aikana myydyt venemoottopit ja niiden jakautu
ma eri moottorityyppeihin ja teholuokkiin Lahden ja Jyvskyln ta
lousalue;lla on esitetty taulukossa 9. Näiden tilastojen mukaan on
em. 8 vuoden aikana Lahden talousalueella myydyist venemoottopeis•
ta ollut runsaat 10 % sellaisia
että niitä voidaan kytt yöpy
v
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en
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iss, Jyvskyln talousalueella
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ll;
ta
ve
mismahdo
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st noin 26 %
Valtakunnallisten arvioiden mukaan on moottoriv9nej
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m, 30.40 %
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ja n. 50 %. Seur
ku
vene
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Edellö olevan perusteella voidaan arvioida pvenejlyaluee1la ol
leen kesll 1975 käytössä eri venetyypp9 taulukossa 11 esitetyt
mråt.

qu

Taulukko 8.

Suunnittelualueen kunnissa olevien veneiden kokonais
mri 31,12.1974.

Kunta

PVe ty6ryhmn arvio

Kuntien arvio
mv

pv

sv

Lahti
iyvskyl
Heinola

920
290
690

70
50
35

1

400
560
500

Asikkala
Heinolan mlk

620
280

20
10

1

900
400

Hollola
Iltti
3yvskyln mlk
Korpilahti
Kuhmoinen
Leivonmki

500
250

10
1

Luhanka
Nuurame
Padasjoki
Sysmä
Säyntsalo
Toivakka

200

2

600
500
300

3
15
1

800
520

50

130
450
1

000
700
450

Yhteensä

mv
1

sv+kan.

pv

500
600
000
950
400
000

000
500
750
500
700
400

100
60
30
30
40
20

500
400
400
400
550
50

20
10
30
10
10
5

800
600
800
800
950
130

250
400
500
500
300
80

5
10
10
20
10
5

450
750
900
900
400
350

8 180

425

13 280

1
1
1

Taulukko 9. Venemoottoreiden tukkumyynti ]yvskylän ja Lahden ta
lousalueilla yhteens vuosina 1967.. .1974. tLhde:
Suomen Vene- ja Noottoriyhdistyksen tukkutoimitusti
lastot]
Noottorityyppi

Lahden
ta lousalue

Jyvskyln
talousalue

kpl

kpl

Sispermoottorit
19
Keskimoottorit (kaikki)
145
Permoottopit. . .5 hv
2 666
5,1.. .9
371
9,1 . . 15
516
15,1..20
488
20,1
45
305
45,1..
131
“

“

“

“

“

“

“

“

“

Yhteensä

4 641

0,4
3,1
57,5
8,0
11 1
10,5
6,6
2,8
,

100

15
134
4 667
420
615
655
405
118
7 029

—

0,2
1,9
66,4
6,0
8,7
9,3
5,8
1,7
100
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Taulukko 10.

Arvio päävenilyaluenlla käyiisä olevien veneiden
määrstä tyypoi 1: Li. n kosäl lä 1 17 9
Rekinte— Sciutuv.+ Avornoot— (iiniirnoct—
toriv.
kanootit toriv.
röityjä
mv kun-

Kunta

nassa

Taulukko 11.

veneet

50
30
15

60
30
1

200
150
150
40
50
30

50
30
100
50
50
2

700
80
500
600
800
20

500
100
200
300
400
10

30
5
80
50
100

25
20
50
65
50
5

400
500
500
500
400
200

200
270
400
400
230
50

20
30
50
40
70
5

5
10
10
20
15
5

417

9 600

6 000

100

400

Hollola
litti
Jyväskylän mlk.
Korpilahti
Kuhmoinen
Leivonmäki

1

purje
veneet

750
290
600
400
600
300

270
250
140
100
140
20

Yhteensä

purje-

400
400
000
600
200
600

Lahti
yväsky1ä
Heinola
iämsä
Asikkala
Heinolan mlk.

Luhanka
Nuurame
Padasjoki
Sysmä
Säynätsalo
Toivakka

Notu—
köli

Ki i.nlo—
köli-

1
1

-

1

20
20

20
15
20
5
15
10
10
-

Alusten kokonaismäärä päävnilyalueella kesällä 1975

Soutuveneitä
Kanootteja
Avomoottoriveneitä
Umpimoottoriveneitä
Purjevenaitä
Muita aluksia
Aluksia yhteensä

kpl
9 300
360
6 000
1 100
400
140

53,7
2,1
34,7
6,4
2,3
0,8

17 300

100,0

Tässä mainittujen veneiden lisäksi käytetään vakituisesti rantakun
tien pienimmillä järvillä säilytettäviä veneitä joskus myös Päijän
teen alueella. Kokonaismäärästä saattaa puuttua myös sellaisia lo
ma-asuntojen omistajien veneitä, joita käytetään suunnittelualueen
vesillä vain tilapäisesti. Näiden kummankaan ryhmän osuus ei kui
tenkaan ole merkittävä.
Venekaluston määrän kasvua on ennustettu kohdassa 4.12 esitettyjä
eri tietoja soveltaen ja päädytty suunnittelualueen päävesistöjen
osalta taulukossa 12 esitettyihin kasvuprosentteihin.
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Taulukko

12.

Vnnt-idnn m-rän vuosi kvu p

Vunetyyppi
Soutuveneet
Kanootit
Avomoottorjveneet
Umpimoottoriveneot
Purjeveneet

verieilyoluel ic

97t5,, .1980

19130.. .19

1905, ..20fl0

2
5
5
6
10

1
5
4
4
13

1
2
2
2
4

imat
Soutuveneiden määrällinen kasvu on pienestä prosentista huol
i
pien
niin
on
ä
määr
inen
n
nyky
ta huomattavan suuri. Kanoottie
että melontaharrastuksessa tapahtuvat vähäisotkin muutokset vai
ait
kuttavat siihen selvästi. Selvää myynnin kasvua on ollut hav
u
kasv
än
määr
jden
vene
ttorj
tavissa viime vuosien aikana. Avomoo
Pro
perustuu suurelta osalta loma-asuntojen määrän lisäykseen.
u
kasv
iden
vene
ttori
imoo
sentuaalisesti suuremmaksi esitetty ump
m
llise
ude
talo
ja
sestä
n
tymi
yleis
johtuu veneretkeilyharrastukse
s
dolli
n
mah
mise
y6py
my5s
n
pien keskimoottoreiden ja samalla site
oli
ella
salue
en
talou
Lahd
kin
.
tavien veneiden hankkjmisesta Eten
n
vuonna 1974 havaittavissa pienitehoisten keskimoottoreiden myy
tai
tois
ole
ei
sia
suuk
dolli
eilyn
mah
nin voimakas nousu. Purjeven
seksi käytetty läheskään siinä määrin kuin Päijänteen alueella
olisi mahdollista ja niiden prosentuaalisen kasvun voidaankin
olettaa olevan selvästi muita venetyyppejä nopeamman. fluiden hu
vialusten kuin veneiden kasvua ei ole ennustettu lainkaan niiden
vähäisen määrän johdosta.
Koska aiemmin esitetyt arviot kuntien venekannasta ja vuotuisis
ta kasvuprosenteista ovat epätarkkoja, saadaan näitä käyttämällä
vain summittainen kuva tulevaisuudesta. Kasvunopeus voi lisäksi
vaihdella huomattavastjkjn eri kunnissa. Liitteessä 6 on lasket
tuna kunnittaiset ennusteet moottori- ja purjeveneiden määristä
iden
pääveneilyalueella vuosina 1980, 1985 ja 2000. Noottorivene
uun
asluk
asuk
uun
määrää on verrattu eräiden kuntien ennustett
samoina ajankohtina liitteessä 7. Kaikkien veneiden osalta on
laskettu vain nykytilanne liitteessä 5. Kunnissa, joissa lomaasuntoja on huomattavan paljon, ylittää moottoriveneiden määrä
kyllästysrajana pidetyn 10 as./mv jo vuoden 1980 tienoilla. Säy
nätsalon jo nyt erittäin suuri venetiheys ei ilmeisesti voi kas
vaa esitetyllä tavalla moottoriveneiden osalta, sillä kaikki ve
neet mukaanlukien siellä on nykyisinkin vain n. 6 asukasta venet
tä kohti. Nuiden kuntien osalta ei voida todeta kohtuuttomuuksia,
joten taulukon 12 kasvuprosentteja käyttämällä päästäneen tyydyt
tävään arvioon koko päävesistäalueen venekannasta tulevaisuudes
sa, joka on esitetty venetyypeittäin taulukossa 13.
Taulukko 13.
Venetyyppi

Ennuste veneiden määrästä pääveneilyalueella
2000
1985
1981

Soutuveneitä
Kanootteja
Avomoottoriveneitä
Umpimoottopiveneitä
Purjeveneitä

10 200
450
7 600
1 500
640

Yhteensä

20 390

50,0
2,2
37,3
7,4
3,1
100

10 800
560
9 200
1 900
950

46,1
2,4
39,3
8,1
4,1

23 410

100 %

12 400
750
12 400
2 500
1 700

41,7
2,5
41,7
8,4
5,7

29 750 100
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4.15

M a t k a i

1 u y r 1

t y s t e n

v o n e k a 1 u s t o

Natkailuyritysten venekalustolla tarkoitetaan tässä veneitä, jot
k ovat yritysten asiakkaiden tai muiden matkailijoiden vuokrat
tavissa kulettaj 1 rieen tai 1 irnan.
Matkailuyrityksille osoitetun kyselyn ja eri matkailuoppaiden
mukaan on noin 30 majoitusliikkeellä tai leirintäalueella mat
kailijoille tarkoitettuja veneitä. Useimmiten ne ovat soutuve
neitä, mutta joissakin lomakylissä on myös moottoriveneitä ja
kanootteja. Suurin ilmoitettu veneiden määrä samassa paikassa
oli 6 kappaletta. Veneiden kokonaismäärä mainituissa 30 yrityk
sessä lienee 70...90 kappaletta.
Käyttäjiä löytyisi ilmeisesti nykyistä huomattavasti suuremmal
lekin venemäärälle. nkjntkustannukset,käytön valvonnan vaikeus
sekä turvallisuus- ja vakuutuskysymykset ovat eniten vaikuttaneet
venehankintojen vähäisyyteen. Matkailun kehittyessä tulevat yri
tysten asiakkaat vaatimaan monipuolisempia veneilypalveluja, kos
ka veneilymahdollisuudet Päijänteen alueella ovat erinomaiset.
Uudet lomakeskukset ja nykyisten laajentaminen aiheuttavat mat
kailijoille tarkoitettujen veneiden määrän merkittävää nousua.
Tavallisimpina veneinä säilynevät edelleen soutuveneet, mutta
kaikkien muiden tyyppien suhteelliset osuudet tulevat nousemaan.
Hankintahinnaltaan edulliset kanootit ja pienet purjeveneet ovat
erityisen sopivia juuri lomakeskusten yhteydessä vuokrattaviksi.
Vuokrattavan venekaluston kokonaismäärää ei tässä yhteydessä erik
seen arvioida. Yksityiseen veneilyyn käytettävän kaluston määrän
ennusteet sisältävät myös matkailuyritysten veneet.
Vene 1 ly4.16
v e n e k a 1 u s t o

ja

vesiurhel luseuroj

en

Seurojen venekalustolla tarkoitetaan tässä paitsi seurojen yhtei
sönä omistamia, myös jäsenten yksityisomistuksessa olevia venei
tä, eli koko sitä venekalustoa, jota seuran toiminnassa käyte
tään. Nämä veneet sisältyvät kuitenkin myös kohdassa 4.14 käsi
teltyy koko yksityisen venekaluston kokonaismäärään.
Seurojen venekalustoa koskevat tiedot on koottu niille osoitetun
kyselyn avulla. Kysely lähetettiin seitsemälle varsinaiselle ve
neily- ja urheiluseuralle, jotka kaikki palauttivat täytetyn lo
makkeen. Näistä seuroista kaksi ei toiminut päävesistöalueella,
ja Jyväskylässä toimineet kaksi seuraa ovat sittemmin yhdistäneet
toimintansa. Lisäksi kysely osoitettiin alueen viidelle pelastus
seuralle, joista vastasi neljä ja kahdeksalle vesipartiotoimintaE
harrastavalle partiolippukunnalle, joilta saatiin viisi vastausta.
olivat yleensä huolellisesti täytettyjä ja nii
Kysely1omakket
den antamaa kuvaa venekaluston määrästä ja laadusta voidaan pitää
luotettavana. Yhdeltä seuralta on tiedot hankittu puhelimitse,
koska kyselyä ei oltu tiedetty lähettää.
Seurojen venekaluston määrä keväällä 1975 on koottu liitteeseen
8. Päävesistöalueella toimivien varsinaisten veneilyseurojen ko
konaisvenekanta oli yhteensä 1 091 alusta. Näiden jakautuma eri
venetyyppeihin sekä vastaavat aikaisemmin esitetyt veneiden koko
naismäärät on esitetty taulukossa 14.
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Taulukko 14.

Veneilyseurojen ja niiden jäsenten venekalusto
pääveneiiyalueella ja sen osuus kokonaisvene
määrästä

Alustyyppi

Seuroihin
kuuluvia
kpl
%

Soutuvene
Kanootti
Avomoottorivenp
Umpimoottopivpne
Purjevene
Muu alus
Yhteensä

1

248
166
375
96
174
12

22,7
17,0
34,4
8,8
16,0
1,1

091

100,0

Vesistössä
yhteensä
kpl
9 300
360
6 000
1 100
400
140

53,7
2,1
34,7
6,4
2,3
0,8

Edellinen
jälkimmäisestä
2,7
51,7
6,2
8,7
43,5
8,6

16 615 100,0

Kuten taulukosta käy ilmi, poikkeaa seurojen venekaluston tyyp
pijakautuma selvästi koko venekannan jakautumasta. Kanoottien
osalta ero on suurin ja seurojhin kuuluvien osuus koko kanoot
tien m
rästä on erittäin merkittävä. Purjeveneistäkin kuuluu
lähes puolet seuroihin. Näistä oli nostoköljveneitä 80 ja
kiinteällä kölillä varustettuja 94. Kaikkiaan noin 80 purjeve
nettä ja 10 moottopivenettä tai laivaa ilmoitettiin olevan sy
väykseltään yli metrin. Lisäksi pelastusseurojen ja partiolais
ten veneistä oli noin kymmenellä yli metrin syväys. Näiden
suurten purje- ja moottorjveneiden osuus seurojen venekannasta
on yli 8 ?, mutta tarkasteltaessa kaikkia yksityiseen veneilyyn
käytettäviä aluksia, olisivat suuren syväyksen omaavat veneet
suhteellisesti vähälukuisempia.
Seurojhjn kuuluvista soutuveneistä ovat ilmeisesti kaikki muut
tavallisia paitsi Jämsänjoen soutuveikkojen kilpasoutuveneet.
Kanooteista on suurin osa retkimelontaan soveltuvia.
Pääosa seurojen kalustosta on jäsenten yksityisomistuksessa.
Lähinnä nuorten koulutustoimintaa ja kilpailuja varten on
myös yhteistä kalustoa. Kaikkiaan päävesistöalueen seurat
omistavat kyselyn mukaan 49 kanoottja, 10 soutuvenettä, 5 avo
moottorivenettä, 2 umpimoottorivenettä, 8 nostokölillä varus
tettua purjevenettä, yhden kiintokölisen purjeveneen ja 3
laivaa tai yli 10 metriä pitkää moottorivenettä sekä yhden
pelastustoiminnan tukikohtana olevan proomun.
4.2

LAIVAMATKAILU

4.21

R e i t t i

1 i

i k e n n e

Säännöllistä reittiliikennettä Päijänteen alueella on viime
vuosina harjoitettu Lahdesta Jyväskylään ja Heinolaan sekä 1±säksi eräillä lyhyillä paikallisreiteillä.
Kesäkuun alussa ja elokuun loppupuolella on m/s Tahi ajanut
yhden edestakaisen vuoron ja juhannuksesta elokuun puoliväliin
kaksi vuopoa päivässä. Yksivuopoliikenteen aikana ainoa väli
pysähdys m/s Tehillä on Vääksyn kanavassa ja kaksivuoroliiken
teen aikana poiketaan kahdesta viikossa myös Sysmän Suopeltoon.
Koko reittivälin Lahdesta Jyväskylään tai päinvastoin kulkee
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valtaosa matkustajista, esimerkiksi vuonna 1974 noin 88 %
kesn matkustajamärst.

koko

S/s Suomen aikaisemmin vilkas reittiliikenne oli kesMl 1976 su
pistunut yhteen edestakaiseen viikottaiseen vuoroon. Purjehdus
kausi kest kesäkuun alusta elokuun loppuun. Jyvskyln ja Lah
den vlill s/s Suomi poikkeaa tarvittaessa Syntsalon, Krkis
ten, Vaherin, Judinsalon, Tehin, Padasjoen ja Vksyn laitureis
sa,
[1/s Tuulantel ljikenni Heinolasta Lahteen edestakaisin kolmesti
viikossa kesä- ja elokuussa ja viidesti viikossa runsaan kuukau
den ajan keskikesll. Vlipyshdyspaikat ovat Kalkkinen ja Vk
sy. Vuonna 1976 lisntyi keskikesll ajettavien vuorojen mir
kuuteen.
Vuodesta 1969 lhtien on m/s Vesku hoitanut yhteysliikennett Lah
desta Vesijrven Enonsaareen, jossa kaupungin ulkoilu- ja leirialueen lisksi on eräiden yhdistysten kesnviettopaikk0ja. Alku
ja loppukesll on ajettu 7 edestakaista vuoroa pivittin ja
16.6.. .19.8. vlisen aikana kaikkiaan 9 vuoroa. Jyvskyln alueel
la on vesibussilla hoidettu vastaavanlaista lyhytmatkaisempaa yh
teysliikennett.
Aikaisemmin vain tilaus- ja risteilyliikenteess ollut m/s Aino
kokeili kesll 1976 erilaisia pakettimatkoja Sysmn. Hollolaan,
Padasjoelle ja Vksyyn, kuhunkin kerran viikossa. Eräiden alus
ten reitteihin on tiedossa muutoksia vuonna 1977. r1ikli Pijn
teen ja Vesijrven rannoille suunnitellut matkailukeskukset ra
kennetaan lähivuosina, tullaan niihin ilmeisesti yllpitämn my5s
snnllistä vesiliikennetti, Reittiliikenteen matkustajamrät
1970-luvulla on esitetty taulukossa 15 aluksittain. Vuonna 1975
oli matkustajia näiden alusten reittiliikenteess kaikkiaan n.
17 700 ja yhteysliikenteess n. 22 500.
Jrvimatkailu on erityisesti reittiliikenteen osalta ollut kannat
tamatonta tai erittäin huonosti kannattavaa useiden vuosien ajan.
Suurimpana syynä tähän voitaneen pitää lyhyttä sesonkia, joka 1hinn siden johdosta teoriassakin kest vain noin kolme kuukaut
ta, mutta kytnnss supistuu jopa kuuteen viikkoon. Näin lyhyel
1 vuotuisella kytöll on vaikeaa saada uusia aluksia nopeasti
kannattaviksi, ja nfinp nykyinen aluskanta Pijnteell, kuten
yleensä muillakin sisvesia1ueilla on vanhentunutta. Vanhojen
alusten hitaus, huono palveluvarustus ja pienet ravintolatilat
tekevät reittien markkinoinnin vaikeaksi erityisesti suurille
ryhmille. Kantosiipialus “Tehi” on Pijnteel1 ollut suosittu
ensisijaisesti teknisen erikoisuutensa ja nopeutensa johdosta.
Nm edut on jo varsin yleisesti koettu eivtk ne en houkut
tele matkailijoita siin mrin kuin aikaisemmin, vaikka “Tehin”
kapasiteetin käyttaste on edelleenkin ollut poikkeuksellisen
korkea,
Jrvimatkailutoimikunta 1973:n ehdottamaa uutta alusta voidaan
Pijänteelle odottaa aikaisintaan vuonna 1960. Se tulisi hoita
maan Lahden ja Jyvskyln välisen reittiliikenteen siten, että
lähtö olisi joka toinen piv kummastakin mrsatamasta. Tä1lin
vhennettisiin m/s Tehin reittililkenne yhteen edestakaiseen
matkaan pivittin, jolloin sillL voitaisiin hoitaa liikennettä
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matkailukeskuksiin. S/s Suomen reittiliikenne lopetettaisiin
kDkonaan. Komitean ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi Lahti
Jyväskylä-Lahti-reitin matkustajakapasiteetin kasvua noin 65
prosenti 1 la
Taulukko 15.
a
c

=

Järvimatkailuljikenne 1970-luvulla aluksittain

reittiliikenne, b = risteilyt,
lyhytmatkainen yhteysliikenne

kiertoajelut ja tilausajo

1970

1971

1972

1973

1974

1975

m/s Tehi

a
b

12 870
1 303

4 954
385

8 882
369

13 046
642

8 182
310

12 582
462

s/s Suomi

a
b

798
12 870

872
10 473

1 249
11 778

1 218
9 258

606
4 227

366
4 860

m/s Tuulantei

a
b

2 836
4 034

3 969
3 194

4 358
3 406

4 429
3 240

4 766
3 1B

4 784
2 796

m/s Vesku

c

12 824

13 718

14 838

14 240

10 700

n. 13 000

m/s Aino

b

1 145

1 223

850

1 092

3 070

m/s Kyiiippi(
m/s HeilaJ

b
c

4 806
8 946

5 770
8 490

4 400
9 000

6 090
9 470

4 256
10 022

4.22 R i s t e i 1 y
lauslii kenne
-

,

k i

e r t o a
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-

j

a

—
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Kaikilla aikaisemmin mainituilla 8 aluksella harjoitetaan
ainakin jonkin verran risteily-, kiertoajelu- ja tilauslii
kennettä. Pääosa tällaisesta liikenteestä on keskittynyt Lah
den, Jyväskylän ja Heinolan lähivesille. Risteilyjä ja kierto
ajeluja tehdään pääasiassa iltaisin ja sunnuntaisin ja laival
la voi olla ohjelmaa tai se poikkeaa sopivissa laitureissa
esim. retkeilyalueilla, jolloin matkustajilla on tilaisuus uin
tim ja muuhun ulkoilutoimintaan.
S/s Suomi on viime vuosina ollut ensisijaisesti risteilykäyt6ssä, jonka osuus tulee tulevaisuudessa olemaan ehkä entistäkin
merkitsevämpi. Vuonna 1976 oli ohjelmassa kaksi iltaristeilyä
ja sunnuntaisin päiväristeily Jyväskylässä sekä kaksi iltaris
teilyä Lahdessa. Pienet ja puutteelliset ravintolatilat vai
keuttavat aluksen käytt6ä iltaristeilyihin ja matkustajamäärät
ovatkin viime vuosina erityisesti tästä syystä laskeneet.
[lis Tuulantei on kuljettanut matkailijoita likimain yhtä paljon
ja tilausajoilla kuin reittiliikenteessäkin.
risteilyillä
[l/s Aino on vuoteen 1975 saakka ollut yksinomaan tilausliiken
teessä. [1/s Tehillä tilausliikenteen osuus on jatkuvasti ollut
vähäinen, mutta se on ollut tilattavissa iltaisin toukokuun
viimeisen ja syyskuun ensimmäisen viikon välisenä aikana.
Vesibusseilla on Jyväskylässä harjoitettu säänn6llistä kierto
ajelu- ja risteilyliikennettä sekä tilausliikennettä. Vesijär
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vell on kiertoajeluja tehty vain muutamia kesss. Matkustaja
mrt 1970-luvulla alueen risteily-, kiertoajelu- ja tilauslii
kenteess on esitetty taulukossa 15. Vuonna 1975 matkustajia oli
kaikkiaan n. 17 300.
Edellä mainittujen alusten lisäksi on eri yhteisöjen ja yhtiöiden
omistamilla aluksilla kuljetettu arviolta 2 000 matkustajaa ke
Laivamatkailijoiden kokonaismr kaikki liikennemuDdot
55Sc.
mukaan luettuna on suunnittelualueella siten vaihdellut 45 000
ja 60 000 välillä 1970-luvun kesinä.
4.3

VENEIOEN KAYTT

4.3lVeneiden
tain

käyttö

veneilymuodoit

Yksityisten veneiden käyttöä on Suomessa tutkittu toistaiseksi
varsin vhn. Suurten alueellisten, ajallisten ja yksinomaan
kyttäjst riippuvien vaihtelujen selvittäminen vaatisikin huo
mattavan laajoja haastattelututkimuksia. Suunnittelun kannalta
oleellisimpia tietoja ovat veneiden kyttötarkoitus ja köytön
Nit tietoja on tmnkin työn yhteydessä pyritty jossain
mrin selvittmn haastatteluilla ja veneilyseuroille osoitetulla kysely1l. Vastauksista ei kuitenkaan voida tehdä yleis
ptevi johtoptöksi, joten seuraavassa ksitelln veneiden
kyttö aluksi yleisemmin mm. ruotsalaisten selvitysten perus
teella.
Ruotsissa on vuonna 1971 tehty laaja selvitys veneilyst (Eri
tidsbåtundersökningen,SOU 1974:95), jossa kirtyt tiedot perustuvat yli
3 000 veneenomistajaperheen haastatteluihin. Tss selvitykses
s veneill on katsottu olevan kahdeksan eri köyttötarkoitusta
joita seuraavassa on verrattu aiemmin kohdassa 3.12 mainittuihin
viiteen veneilymuotoon.
Ent idsbtundersö kn ingen

Vastaava suomalainen nimitys

kulkuvlineen loma-asunnolle
yhteysvene asiointimatkoilla

veneen käyttö kulkuyhteyksien
takia

kalastusmatkat
paivaretket ja muu huviajo

veneulkoilu

vesihiihto
veneki lpai lut

veneuTheilu

viikonloppuretkeily tms.

veneretkeily

.

kaukoretkeily

.

(yli 2 vrk)

venematkailu

Veneiden käytön mrn suhteen voidaan tarkastella seuraavia
osatekijöit:
kuinka
kuinka
kaudella
kuinka
alueella
-

-

-

monia veneit kytetn eri tarkoituksiin,
usein ja kuinka kauan yhtä venett kytetäön purjehdus
ja
monta venett on tiettyn ajankohtana käytössä tiety11
tai reitill.
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Eri tarkoituksiin käytettävien veneiden määrää nn kä3iteity mm
ruotsalaisessa selvityksessä. Liitteessä 9 on esitetty veneiden
käyttö eri tarkoituksiin venetyypeittäin. Sen mukaan yleisimmät
käyttötarkoitukset ovat päiväretket. Soutuveneitä ja pieniä moot
toriveneitä käytetään kuitenkin enemmän kalastukseen. Vain suu
rilla purjeveneillä tärkein käyttömuoto on viikonloppuretket.
Liitteessä 9 käytetyn ruotsalaisen venetyyppiluokituksen ja täs
sä suunnitelmassa käytettyjen nimitysten voidaan katsoa vastaa
van toisiaan seuraavasti:
Frit idsbåtundersökningen

Vastaava suomalainen nimitys

kanootti
jolla, soutuvene

kanootti
soutuvene

alle 10 hv:n avomoottorivene
yli 10 hv:n moottorivene ilman
yöpymismahdollisuutta

avomoottorivene

kajuutallinen moottorivene,
yopym;smahdollisuus

umpimoottorivene

pieni purjevene,
mahdollisuutta

ilman yöpymis
purjevene

iso purjevene, yopymismahdol
lisuus

Näillä venetyyppien ja veneilymuotojen vataavuuksil1a saadaan
taulukossa 16 esitetyt luvut, jotka kuvaavat veneilyä Ruotsissa.
Nämä eivät luonnollisestikaan täysin vastaa tilannetta Päijänteen
alueella, mutta niitä voidaan käyttää suuntaa antavina. Suurim
pia virhelähteitä ovat Ruotsin erilainen venetyyppijakautuma ja
se, että alkuperäisen aineiston veneistä huomattavaa osaa käy
tetään merellä. Soveltamalla taulukon 16 prosenttilukuja suun
nittelualueen päävesistöjen venekanta-arvioon, saadaan taulu
kossa 17 esitetty arvio siitä kuinka monta eri tyyppistä venettä
käytetään kuhunkin tarkoitukseen.
Taulukko 16.

Venetyyppien käyttömuodot. Taulukon luvut ilmaise
vat, kuinka monta % ao. venetyypistä käytetään
kullakin tavalla (vrt. liite 9).
Venetyyppi

Käyttömuoto
Veneen käyttö kul
kuyhteyksien takia
Veneulkoilu

KaSoutu- Avomootnootti vene
torivene

Umpimoottorivene

Purjevene

3

4

8

15

2

95

95

90

85

85

7

66

38

2

44

30

6

6

19

Veneretkeily

6

Venematkailu

5

Veneurheilu

4

-

-

-
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TUlukko 17.

Eri tarkoituksiin kytettävj8n veneiden mr pääve
sist6alueella kesän 1975 vnnekanta-arvion (taulukko
11) ja taulukon 16 perusteella.
Venetyyppi
Kanoot- Soutuveneiteja
tä

Kulkuyhteys
Veneulkoilu
Veneretkeily
Venematkailu
Veneurheilu

11
342
22
16
14

372
8 835
-

-

Avomoot- Umpimoot- Purjevensitorivetopivetä
neitä
neitä
kpl
kpl
kpl
480
5 400
420
120
360

165
935
726
484
66

8
340
152
120
76

Veneitä
yhteensä
kpl
1 036
15 852
1 320
742
516

Taulukon 17 mukaan veneulkoilu on selvästi Yleisin veneen käytt6muoto sekä tyyppjkohtaj3j että kaikkia veneitä koskien tarkas
teltuna. Virkistyskalastukseen käytettävien veneiden suuri määrä
vaikuttaa huomattavasti veneulkoilun yleisyyteen tässä taulukossa.
Vesihiihdon harrastuksen vaikutus tuntuu tässä esitetyistä luvuis
ta avomoottoTiveneiden osuudessa veneurheiluun käytettävistä ve
neistä. Suomen ja Päijänte oloihin tämä luku on liian suuri.
virheellisyys taulukossa on my6s retkeilyyn käytettä
Merkittävä
ien
n
vie
vähäisyys.
kanoott
Veneiden käyttäajasta koko purjehduska aikana sekä käytt6kertojen keskimääräisestä kestoajasta on saatavana varsin vähän tie
toja, ja nekin ovat hyvin summittaisia. Kyselyyn vastanneiden seu
rojen jäsenet ovat ilmoitusten mukaan eri pituisilla veneretkillä
purje- ja moottoriveneillä yhteensä 7...40 vuoräkautta purjehdus
kauden aikana. Veneulkoilua harrastetaan ilmeisesti vielä tämän
lisäksi. Aktiiviset soutajat ja vesihiihtäjt ovat vesillä lähes
joka päivä, mutta harpastuskerran kestoaika on täll6in lyhyt.
Seuroih;0 kuuluvat veneilijät ovat tavallista aktiivisempia, joten
keskiverto Veneretkeilyä harrastava veneilijä tuskin retkeilee 10
vuorokautta enempää kesän aikana.
TVH:n vuonna 1971 suorittaman rekisteräityjä moottoriveneitä kos
kevan kyselyn mukaan käytetään veneitä purjehdusa0 aikana kes
kimäärin 100 tuntia, mikä jakaantuu kuukausittain seuraavasti:
toukokuu 9, kesäkuu 22, heinäkuu 30, elokuu 23, syyskuu 11 ja
lokakuu 5 tuntia. Koska rekisteräinti koskee vain keskimäråist
suurempia veneitä, ei näitä käyttätuntimääriä voida yleistää
Saman selvityksen mukaan kaksi kol
kaikkia veneitä koskeviksi
masosaa rekisteräidyistä veneistä teki useampia päiviä kestäviä
retkiä, näistä puolet tosin vain kerran tai kaksi kesässä.
)
Ruotsalaisen selvityksen (Fritfdsbåtundersäknjngefl mukaan viikon
veneistä. Nämä
loppuretkiä teki noin 11 % ja kaukopetkiä noin 6
Viikonloppu
olivat etupäässä suuria moottori- ja purjeveneitä
t
oli retkillä alle 10 vrk ja n. 26 %
retkien tekijäis noin 45
yli 20 vrk.
Kaukopetki tehnejstä oli vain 21,5 % matkoilla alle
10 vrk ja 33,8 % matkaili yli 24 vuorokautta.
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Keslli 1fl74 suoritettiin veneilykiyttiytyrn.int ,i1 nrit sen
tamuuttuji a ksittelevi kyselytutkimus (Ritvanen,H. j.!y) jonka yh
teydess jaettiin lomakkeita mm. Lahdessa, Vksys, Heinolassa
sekä useissa kohteissa Saimaalla. Kyselyyn vastasi ainakin osit
tain 226 veneilijä, joista puolet oli Pijnteen puolelta. Seu
raavassa on esitetty saatuja tietoja vain mottoriveneilij6iden
osalta, sill muiden venetyyppien edustus oli vertailukelpoisten
tulosten saannin kannalta kovin vhinen. Moottoriveneet oli jaet
tu kahteen ryhmn, kajuutallisiin eli umpimoottoriveneisiin ja
avomoottoriveneisiin. 1lkimmisiin ei tss yhteydessä luettu kuu
luvaksi pienimpi pmoottorilla varustettuja soutuveneit.
,

Ensisijaisesti harrastettu veneilymuoto oli veneretkeily 67 % um
pimoottoriveneiden ja 32
avomoottoriveneiden omistajista. Matkat
loma-asunnolle ilmoitti trkeimmksi vastaavasti 17 & ja 33 % ja
veneulkoilun (huviveneily ja virkistyskalastus) 13 9 ja 33 %. lois
sijaisena veneilymuotona oli veneretkeily 21 % umpimoottoriveneen
ja 16 % avomoottoriveneen käyttjist. Matkat loma-asunnoille ovat
ilmeisesti yleensä ensisijainen veneenkytt6tarve, sillä toissi
jaiseksi sen ilmoitti vain 4 % moottoriveneilij6ist, kun taas ve
neulkoilun osalta vastaava luku oli 70
,

Loma-asunnon omistajien veneilytottumukset erosivat tutkimuksen
mukaan selvästi muiden veneenkyt6st. Niinpä 57 % loma-asunnon
omistavista veneilijist piti matkantekoa sinne ensisijaisena
veneens käytt66n liittyvn toimintana ja veneretkeily oli tr
keint vain 20 prosentilla. Loma-asuntoa omistamattomista parti
68 % piti veneretkeily ensisijaisena veneilymuotonaan.
Kaikkiaan 91 % umpimoottoriveneen ja 65 % avomoottoriveneen omis
tajista teki veneretkiL
kesll 1974 ja retkeilyalueen ulottuvuu
det olivat keskimrin 145 km ja 95 km. Tehtyjen veneretkien m
r oli keskimrin 8,4 kpl umpimoottoriveneiden ja 7,0 kpl avomoot
toriveneiden kyttjill. Nmä mrt muodostuivat 85...90 prosent
tisesti 1...3 y6pymisen retkist.
4.32
Veneliikenteen
jen
mukaan

laskento

Tiettyn ajankohtana tietyllä alueella liikkuvien veneiden mrs
t on kytettäviss vesihallituksen toimesta vuosina 1971 ja 1972
suoritetussa veneliikennelaskennassa hankittuja tietoja. Niss
laskennoissa tehtiin havaintoja toisena tai molempina vuosina yh
teens 27 eri pisteess suunnittelualueella [kuva 6). Tydentvi
laskentoja suoritettiin vuonna 1975 mm. kolmessa pisteess Pijn
teell ja yhdessä Vesijrvell, jotka valittiin mahdollisimman
edustavasti sekä lyhyt- ett pitkmatkaisen veneliikenteen mrn
tarkkailun kannalta. Veneliikenteen mr suunnittelualueella
kuvaa my6s veneiden sulutustilasto Vesijrven (Vksyn) ja Kalk
kisten kanavilta.tTie- ja vesirakennushaJlitus 1975 ja 1976].
Veneliikennelaskennassa on havaittu tarkkailupaikan ohittaneiden
venaiden kulkusuunta (meno/paluu), venetyyppi ja ohitushetken
kelloaika. Ngin saadut ha’,ainnot on taulukoitu ja laskettu vuoro
kautinen summa kullekin venetyypille ja molemmille suunnille. Pä
laskennat on suoritettu kolmen pivn aikana kello 7.00.. .23.00
heinäkuun toisina viikonloppuina. Muutamissa kohteissa on suori
tettu lisäksi tarkkailulaskentaa elo-, syys- ja lokakuussa. Sääti

lan vaihtelusta johtuvien eroavuuksien kompensoimiseksi on havain
tojen perusteella laskettu ns. idealisoitu vuorokausiliikennemr.
Se kuvaa sitä liikennemr, joka ko. kohdassa havaintoaikana o11
si todennäköisesti havaittu, jos s olisi ollut kaunis, laskenta
aika olisi ollut 7.00...23.00 ja havaintovuosi 1972.
Taulukko 18.
Idealisoitu vuorokausiliikennemär venetyypeittifl
heinkuun 2. lauantaina 1972 veneliikennelaskeflflan mukaan (lasken
tapisteen numero viittaa karttaan, kuva 6).
Soutu- Avomoot- Umpimoot. Purjevene Yhteen
tai laiva s
torivene torivene
vene
Pijnne
199
200
201
202
203

Äijlnsalmi
P6yt-0jala
Rutaniemi
Krkinen
Pohja

204
205
171
170
81

Vaheri
Taivassalo
Korkeasaari
Rapasaari
Kellosalmi (1971)

82
83
84
85
86

Jaanila
H6ysniemi
Lietsaari
Huovari
Vh-Pulkkila

87
89

Karisalmi
Vksy

4
2
3
3
2

261
55
20
50
13

76
32
25
8
1

13
9
1
7

354
98
49
68
16

6
2
10
17
2

106
10
23
63
13

18

7
2

137
14
33

17
2

2

19

9

35
19
14
11
108

12
8
7
3
15

9
2
2
5
5

56
29
23
20
138

3
3

22
40

10
6

5
10

40
61

13
10
8
7

78
165
82
76
209

27
21
6
19
22

15
47
43
36
72

121
246
143
139
310

8
6
30

29
30
355

16
3
42

7
3
15

60
42
442

7
5

190
52

3

1
1

201
56

-

-

-

-

(1971)

-

-

Vesijrvi
90
91
92
93
94

Siikasalmi
Karjusaarenkrki
Rantakankare
Niemi
Tapanila

Ruotsalainen
88
Kalkkinen (1971)
168 Hevossaari
169 Thtin±emi
K o n n i v esi
167 Kuitu
108 Vuolenkoski

(1971)

-

Pijnteell, Vesijärvell, Ruotsalaisella ja Konnivede1l sijaitse
vien veneliikenteen laskentapisteiden idealisoidut vuorokausi liiken
nemrt heinäkuun toisena lauantaina vuonna 1972 on esitetty taulu
kossa 18. Selvästi vilkkainta veneliikenne on ollut Heinolaa, Jyvs
kyl ja Lahtea lhinn olevissa laskentapisteiss. Niss on havait
tu ilmeisesti sekä veneretkelle lhtevi ja palaavia että my6s vene
ulkoiluun kytettyj veneit. Heinolan Thtiniemen itpuo1itse kul

keneista 442 veneest noin puolet ohitti laskentapiRan kello ii
ja 15 vlill, jolloin vilkkaimmillaan havaittiin keskimrin
vene minuutissa. Lahden ja Jyvskyln 1hialueilla veneily ja
kaantui tasaisemmin koko pMvn osalle. Laskennan vhäisimmt
venemrt olivat Keski-Pijnteell paikoissa, joiden 1hettyvill ei ole taajamaa eikä muuta erityistä veneilyn kohdealuette
Veneliikennelaskennan pää- ja tydennyslaskentojen perusteella
on arvioitu myös kuukausijakautumaa. Etel ja Keski-Suomen si
svesialueilla todettiin vilkkaimmaksi heinkuu pienten venel
den osalta, kun taas umpimoottoriveneit ja purjeveneit kytet
tim eniten elokuun aikana. Kokonaisuudessaan kyttökausi ulot
tui paikoitellen joulukuuhun saakka. Viikonpivittin venelii
kenne jakaantuu laskennan mukaan seuraavasti: maanantai ‘12 %,
tiistai 7 %, keskiviikko 12 %, torstai 7 %, perjantai 18 ,
lauantai 23
ja sunnuntai 21 % koko viikon liikenteestä. Vii
konlopun (perjantai mukaan luettuna) osuus on siten lähes 2/3
koko viikon liikenteestä. Kesä-elokuun aikana todettiin liikenne
vilkkaimmaksi klo 16...20 välillä muina päivinä paitsi lauantai
sin, jolloin veneillän eniten klo 12 ja 15 välisenä aikana.
Taulukko 19.
Idealisoitu vuorokausliikennemäärä neljässä laskentapisteessä heinäkuun toisena viikonloppuna 1971, 1972 ja 1975
(kaikki alukset).
Hollola,

1972

1975

Siikasalmi
perjantai
lauantai
sunnuntai

111
226
245

101
121
118

104
125
146

Asikkala, Karisalmi
perjantai
lauantai
sunnuntai

55
83
91

33
40
84

62
151
117

Jyväskylä, ijälänsalmi
perjantai
lauantai
sunnuntai

299
415
387

236
354
239

190
208
211

Korpilahti, Kärkistensalmi
perjantai
lauantai
sunnuntai

93
149
63

41
68
55

ei hav.
127
91

Veneliikenteen havaitut ja idealisoidut vuorokautiset liikenne
määrät vuosina 1971, 1972 ja 1975 neljässä pisteessä suunnitte
lualueella on esitetty liitteessä 10 venetyypeittäin. Taulukkoon
19 on koottu idealisoidut vuorokausliikennemäärät kaikkien alus
ten osalta. Näiden perusteella voidaan todeta, että veneliikenne
ei ole kasvanut otaksutulla tavalla ainakaan näissä haivaintopis
teissä. Eräänä syynä on pidettävä polttoaineiden hintojen nousua,
joka on ilmeisesti vaikuttanut perämoottoriveneillä liikkumista
vähentävästi, vaikka veneiden määrä toisaalta onkin selvästi
kasvanut vuodesta 1972 vuoteen 1975. Kauempana keskuksista si
jaitsevissa laskentapisteissä, Kärkisissä ja Karisalmessa on

58159

YO’)

J89

QQ 000
2O
Mnr,ttaushaIIift’en

HIsinkj 1e’77

Idealisoltu vuotuinen venellikenne
määrä 1972 (*v. 1971)
1 mm 2000 venettä
86

laskentapisteen numero

lähde:
‘dsWiallltuksen tiedotus

no 56

PAIJANTEEN VENEILYN JA
VESIMATKAILUN YLEISSUUNNITELMA
KUVA6
Veneli ikenne suunnittelualueella

59

kuitenkin havaittavissa kasvua ja suoranaista vähennystä on tapah
tunut Lahden ja Jyväskylän lähialueilla. Veneretkeilyn voidaan
siis katsoa lisääntyneon. Purjeveneilyn kasvu oli Karisalmossa
tehtyjen havaintojen mukaan erityisen voimakasta. Edellä esitetty
jä päätelmiä ei kuitenkaan tarkkailupisteiden vähäisyydestä joh
tuen voida yleistää kovin laajasti, sillä satunnaiset tekijät ovat
voineet vaikuttaa voimakkaastikin.
Suunnittelualueella olevilla Vesijärven ja Kalkkisten kanavilla
on TVH laskenut sulutettujen veneiden määriä ja nämä tiedot vuo
silta 1964...1976 on koottu taulukkoon 20, Kanavan läpi kulkenei
den veneiden määrä Kalkkisissa on 10 vuoden aikana kasvanLit lähes
kolminkertaiseksi. Vuotuinen muutos on vaihdellut selvästä laskus
ta 50 prosentin kasvuun, ollen keskimäärin lähes +10 %. Vesijärven
kanavalla vaihtelut ovat olleet hieman pienempiä ja kasvu keski
määrin lähes 8 % vuodessa. Kanavaliikenteen kuukausijakautumaa
v. 1973 kuvaa taulukko 21. Purjehduskausi Kalkkisten kanavalla
kesti toukokuusta marraskuuhun ja selvästi vilkkainta oli heinä
kuussa. Vesijärven kanavan kautta kulki veneitä toukokuusta loka
kuuhun ja heinäkuu oli sielläkin vilkkainta aikaa, mutta kesäkuun
pienempi. Vuonna 1974 oli
venemäärä oli sitä vain runsaasti 20
havaittavissa vähenemistä kokonaisliikenteessä useiden vuosien
lisääntymisen jälkeen. Tämäkin johtunee yleisestä moottorivenei
den käyt6n vähenemisestä polttoaineiden hintojen nousun seurauk
sena.
Veneliikennelaskennasta vuodelta 1972 (osittain my6s v. 1971) saa
tuja idealisoituja veneliikennemääriä heinäkuun toiselta viikon
vaihteelta on käytetty laskettaessa kuvassa 6 esitettyjä vuotuisia
liikennemääriä laskentapisteissä. riainitusta viikonloppuliikentees
tä on saatu vuotuinen liikenne kertomalla se 1B:lla. Kertoimen mää
rittämisessä on oletettu 40 % alueen veneilystä tapahtuvaksi hei
näkuussa ja 62 % viikottaisesta veneilystä viikonloppuisin perjan
taista sunnuntaihin (vrt. fliekk-oja, 1973 ja taulukko 21).
Taulukko 20.

Veneliikenne Kalkkisten ja Vesijärven kanavilla vuo
sina 1964.. .1976.

Vuosi

Kalkkinen
kpl

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2

140
711
240
777
005
509
550
626
107
235
087
492
519

Vesijärvi

vuotuinen
muutos
+50
-28
+43
+3
+25
+
2
+
3
+18
+
4
5
+13
-25
-

kpl
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

058
969
168
373
522
895
151
174
911
921
741
359
929

vuotuinen
muutos
4
+10
+
9
+
6
+15
+
9
+
1
+23
+
0
5
+16
+13
-

-

bO

Taulukko 21.

Venoliikentoon kuukausijakautuma Kalkkisten ja Vesi
järven kanavilla vuonna 1973.
Kalkkinen
kpl

Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Yhteensä

4.33
M a t k a 1
käyttö

239
681
171
552
344
205
43

7,4
21,1
36,2
17,1
10,6
6,3
1,3

3 235

100,0

1

1 u y r 1 t y s t e n

Vesijärvi
kl
1
1

293
148
466
721
231
62
-

3 921

7,4
29,3
37,4
18,4
5,9
1,6
0,0
100,0

v e n e k a 1 u s t o n

Matkailuyrityksille osoitetun kyselyn mukaan käytetään niiden
venekalustoa pääasiassa vain veneulkoiluun, usein kalastustarkoi
tuksessa. Tämä onkin vuokrattavilln soutuveneille sopivin venei
lymuoto. Myös niitä harvoja moottDriveneitä ja kanootteja, joi
ta matkailuyrityksillä on, käytetään enimmäkseen vain veneulkoi
luun. Jonkin verran harrastetaan vesihiihtoa tai pitempiä matkai
lijoiden kuljetuksia moottoriveneillä.
Tulevaisuudessa matkailuyrityksillä on tarve kehittää ja moni
puolistaa venekalustoaan. Tällöin voivat yleistyä mm. veneulkoi
lu kanooteilla ja purjeveneillä. Veneretkeilyn kannalta sopivis
sa lähtöpisteissä toimivilla yrityksillä olisi oltava reiteille
sopivaa venekalustoa vuokrattavana. Myös erilaiset kiertoajelut
ja kuljetuspalvelut veneillä yleistynevät suurten matkailukes
kusten yhteydessä tai läheisyydessä.
4.34

Seurojen

venekaluston

käyttö

Veneilyseurojen jäsenten veneitä käytetään kuten muitakin yksi
tyisiä veneitä, yleensä kuitenkin keskimääräistä aktiivisemmin.
VeneilyseurDjen omistamat veneet ovat
yleensä jatkuvassa koulu
tus-, harjoittelu- tai kilpailukäytössä. Pelastusseurojen varsi
naisia polastusaluksia käytetään päivystyksen ohella etupäässä
erilaiseen koulutustoimintaan. Jäsenten veneet osallistuvat
normaalin yksityiskäytön lisäksi joskus harjoituksiin ja tarvit
taessa pelastustoimintaan. Vesipartiolippukuntien omistamien
veneiden pääasiallinen käyttö on koulutus- ja retkeilytoiminta.
Kyselyyn vastanneilla varsinaisilla veneilyseuroilla oli ilmoi
tusten mukaan seuraavia toimintamuotoja: kilpapurjehdus, moot
torivenskilpailut, veneretkeily moottori- ja purjeveneillä se
kä kanooteilla, kilpamelonta, kilpasoutu, vesihiihto, erilaiset
kurssit ja navigaatiokoulutus, veneiden katsastustoiminta sekä
kanootinrakennus. Kyselyyn vastanneet varsinaiset kilpasoutua
ja vesihiihtoa harrastavat seurat eivät toimi päävesistöalueella
vaan edellinen Kankarisvedellä ja jälkimmäinen Muuratjärvellä,
sittemmin Jyväsjärvellä.

b

Lahdessa, iyvsky1ssi ja Heinolassa toimivat veneilyseurat ovat
jrjestneet useita jsenilleen tarkoitettuja purjehduskilpailuja
kuukaudessa koko kesn ajan. Yhteisesti järjestetty Pijnnepur
jehdus on k5liveneiden matkapurjehduskilpailu, johon osallistuu
veneit kauempaakin. Osanottajamr vuonna 1973 oli 35, v. 1974
65, v. 1975 75 ja v. 1976 jo 97 venekuntaa. Noottoriveneilij6ille
on mm. päivä- ja yösuunnistuskilpailuja. Kevytveneil1 purjehti
ville seurojen junioreille pidetn purjehdusleirej joka kesä.
Kilpailutoiminnan ohella tekevt veneilyseurojen jäsenet yhteisiä
veneretkiä eri kohteisiin Päijänteen alueella.
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TOTEUTTAMISKOHTEIDEN
5.
TÄMISTOIMENPITEET

KEHII

]A KÄSITTELY

5.1.

SUUNNITTELUTIEIO]EN HANKINTA

5.11

intressiryhmille
Eri
kysely

osoitettu

Suunnittelussa tarvittavien yksityiskohtaisten tietojen hankki
miseksi suoritettiin jo työn alkuvaiheessa maaliskuussa 1975
laaja kysely. Suunnittelualueen kunnille, luotseille, matkailuyri
tyksille ja veneilyjärjestöille lähetettiin kullekin vastaanotta
jaryhmälle erikseen laadittu kyselylomake. Kyselyyn vastaamista
pyrittiin lisäämään uusintakyselyin sekä henkilökohtaisin yhtey
denotoin. Lähetettyjen ja palautettujen lomakkeiden määrät on esi
tetty taulukossa 22.
Taulukko 22.

Kyselyn kohderyhmät

Ryhmä
Kunnat
Luotsit + luotsipiiri
Natkailuyritykset
Varsinaiset veneilyseurat
Järvipelastusseurat
Vesipartiolaiset

Kyselyjä läh.
kpl

Palautettu
kpl

18
6
35
7
5
8

16
5
17
7
4
5

79

54

Saatujen kommenttien ja henkilökohtaisten yhteydenottojen perus
teella voidaan todeta, että kyselyyn samoin kuin Päijänteen venei
ly- ja matkailuliikenteen suunnitteluun yleensä suhtauduttiin
myönteisesti. Useimmiten vastaamatta jättäminen ja vastausten
viivästyminen selittyi sillä, että kyselyyn vastaminen osoittau
tui varsin työlääksi ja aikaavieväksi. Kunnissa näyttää olleen
vaikeuksia löytää vastaajaksi henkilö, jolla olisi ollut riittä
vät tiedot kysytyistä asioista. Myös matkailuyritysten tiedot
vesistöjen virkistyskäytöstä ja sitä koskevat suunnitelmat oli
vat yleensä melko vähäisiä. Tavallisimmin yritysten järjestetyt
vapaa-ajan toiminnot rajoittuivat aivan lähialueelle.
Suunnittelualueen kunnille osoitetulla kyselylomakkeella pyrit
tiin selvittämään kunnan alueella olevien veneiden määrä, ammat
timainen liikenne, kalastusta harjoittavien ruokakuntien määrä,
yleisesti käytetyt veneilyreitit ja -alueet, erityiset veneilyn
kohde- ja harrastusalueet, venesatamat ja muut veneiden säilytys
paikat ja näiden varusteet, veneilyn tarpeisiin soveltuvat rantaalueet sekä veneilystä mahdollisesti aiheutuneet häiriöilmiöt.
Luotseille osoitetut kysymykset käsittelivät veneilyreittejä ja
-satamia, veneilyn turvallisuutta vaarantavia kohteita sekä
esiintyneitä häiriöitä. Matkailuyrityksiltä tiedusteltiin nii
den veneilyyn liittyvän kaluston määrää ja hankintasuunnitelmia,
yrityksen asiakkaille tarjottuja veneily- ja venematkailumahdol
lisuuksia, veneilyreittejä ja -alueita sekä yrityksen käyttämiä
ja tarjoamia satamapalveluita. Laajin kyselylomake lähetettiin
suunnittelualueella toimiville veneily- ja vesiurheiluseuroille,
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järvipela5Lu3seUroille spkä vesipartiol ppukunnille. Näiltä tiedus
teltiin mm, jäsenmäärää, kalutoa, toimintam1lOtoja. seuran käyttä
miä vesialuni ti a Tel ttnjä, vnnei lyn kuhtielueita sekä satami a
ja veneilypalveluja. Lisäksi toivottiin seurojen esittävän käsi
tyksensä veneilyn kehittymisestä ja kehittämistarpeista, veneilyn
käyttään sopivista alueista, satamien varustelun kehittämisestä,
suojeltavista alueista, esiintyneistä haitoista tai häiriäistä
ja niiden torjuntamahdollisuuksista sekä veneilylle vaarallisista
paikoista.
Kyselyssä saatuja tietoja on suunnitelman luvuissa 4...B käytetty
hyväksi sekä perustietoina että erilaisten toimenpiteiden tarpeel
lisuutta arvioitaessa. Kulloinenkin tietolähde on tekstissä mai
nittu vain erikoistapauksissa. Lisäksi saatujen tietojen perus
teella on valittu kohteet kesällä 1975 suoritetulle kenttäinven
toinnille, josta on tarkempi kuvaus kohdassa 5.12.SeuraaVasSa on
esitetty vain veneilyalan järjestäjen mielipiteet suunnitelmaa
laadittaessa painotettavista seikoista. Seuroja ym. pyydettiin
asettamaan kyselylomakkeessa annetut vaihtoehdot tärkeysjärjes
tykseen sen mukaan, mitä ne pitivät oleellisimpina. Selvästi tär
keimmäksi katsottiin suojasatama- ja rantautumispaikkojen varaa
minen. Seuraavaksi tärkeintä olisi riittävän huoltosatamaverkos
ton aikaansaaminen sekä nykyisten reittien turvallisuuden lisää
minen. Uusien veneilyreittien rakentamista ja merkitsemistä pi
dettiin melko tärkeänä, samoin kohteiden merkitsemistä ja opastuk
sen järjestämistä. Uusien yhteysmahdollisuuksien selvittämisen
ja rantojen käytän säätelyn kohdalla mielipiteet hajosivat. Vä
hiten tärkeää oli esitetyistä vaihtoehdoista veneilyn harrastus
alueiden varaaminen kilpailutoimintaa varten. Liitteessä 12 on
taulukoitu saatujen vastausten jakautuminen.

5.12

K e n t t ä i n v e n t o i n t i

Riittävän yksityiskohtaisten, ajanmukaisten ja yhdenmukaisten
tietojen hankkimiseksi suoritettiin kesällä 1975 kenttätäitä,
Keski-Suomen seutukaavaliiton ja vesipiirin palkkaamat kaksi har
joittelijaa kiersivät aluetta maitse ja veneellä noin kahden kuu
kauden ajan. Tavoitteena oli tutustua kaikkiin kyselyssä esille
tulleisiin eri tyyppisiin kohteisiin ja reitteihin. Käytettävis
sä ollut aika ja veneellä liikkumista ajoittain vaikeuttaneet
sääolot eivät mahdollistaneet aivan koko ohjelman toteuttamista.
Veneilysatamia, rantautumispaikkoja, erilaisia kohdealueita, ve
nereittejä ja vaarallisia kohteita varten laaditiin kenttätutki
muslomakkeet, jotka täytettiin kullakin kohteella sen mukaan,
mitä tietoja oli saatavissa. Lisäksi haastateltiin satunnaisesti
eri kohteissa tavattuja vakinaisia tai loma-asukkaita.
Tyän tuloksena on tietoja ja kuva-aineistoa yhteensä 152 satamas
ta, rantautumispaikasta tai muusta veneilykohteesta. Veneilylle
vaarallisia paikkoja tutkittiin lähemmin 66 kpl ja ehdotettuja
veneilyreittiosuuksia 39 kpl. Haastatteluja suoritettiin 21.
Hankittuja tietoja on
jäljempänä käytetty lähinnä reitistän ja
satamaverkoston suunnittelussa sekä toimenpide-ehdotuksia laa
dittaessa.

64

5.13

A 1 u u j a k o

Suunnitelma-alue on kyselyn ja kenttinvontoinnin antamien tie
tojen tulostusta varten seki osittain my6s suunnittelun helpot
tamiseksi jaettu kahdeksaan osa-alueeseen (kuva 7). Alueita m
ritett3ess on ollut tarkoituksena muodostaa veneilyn kannalta
luontevat ja toiminnallisesti yhteniset kokonaisuudet, jotka
lisksi mahdollisimman hyvin noudattaisivat vesist6n luonnollisia
rajoja. Toiminnallisina rajoina on pidetty 13hinn veneulkoilun
ja veneretkeilyn ulottuvuuksia tarkastellen alueiden saavutet
tavuutta eri pituisina vapaa-aikoina Lahdesta, 3yvskylst ja
Heino lasta.
Piv- ja iltavapaan aikana tapahtuva veneulkoilu ei yleensä ulo
tu yli 20 km:n etisyydelle lht6paikasta. Kaukaisimpaan kohtee
seen kaksipiv3isen viikonlopun veneretkeilyss on matkaa noin
40 km. Nopeilla veneill liikuttaessa matkat voivat olla pitem
pi, 40.. .60 km yhteen suuntaan, tai jos aikaa on käytettviss
3 piv. Yli 60 km lht6paikasta sijaitsevia alueita voidaan
pit sellaisina veneretkeilyn ja -matkailun kohdealueina, joi
den kytt6 edellyttää pitempiaikaista vapaata, ns. lomavapaata.
Suunni ttelualueen kahdeksan osa-alueen jaottelu on esitetty seu
raavassa kaaviossa:
Alueen mrittely

L3ht6paikkakunta
3yvskyl3

-

-

veneulkoilualue
viikonloppuretkeilyn

lhialue
-“kaukoalue
veneretkeily- ja -matkailualue

1
2
3
4,5,6,7,8

Lahti

Heinola

6
5
4,7
1,2,3,8

7,8
6
4,6
1,2,3

Alueiden mrittelyss3 on lähdetty teoreettiselta pohjalta, mutta
havaintojen mukaan se on huomattavassa mrin yhdenmukainen ny
kyisen veneilykytnn6n kanssa. Alueita koskevat yleiset tunnusluvut samoin kuin kyselyl1 saadut tiedot on esitetty koottuna
liitteess 13. Yleisten tunnuslukujen perusteella voidaan todeta,
ett3 suppeimmat veneulkoilumahdollisuudet on Lahdesta lhtijöill,
joskin Heinolan suunnalla kohdealueiden mr on melko pieni.
Viikonloppuretkeilyn mahdollisuudet ovat melko samanlaiset kai
kista kolmesta lht6paikasta retkens3 aloittaville yleisten tun
nuslukujen perusteella arvioituna. Ottaen huomioon maastolliset
ominaisuudet ja rantojen laadun, ovat mahdollisuudet eteläisell
Pijnteella paremmat kuin pohjois-Pijnteell3.
5.14

1

1 m a k u v a u s

Ty6ryhmn tilauksesta suoritti Ilmavoimien Kuvakeskus valittujen
satama- ja kohdealueiden ilmakuvausta. Saatuja mustavalkoisia
kuvia on käytetty satamasuunnitelmaan sisltyvien satamien sopi
vuutta arvosteltaessa ja niitä voidaan käyttää myöhemminkin mah
dollisessa hankesuunnittelussa. Kuville ei tässä yhteydessä ole
hankittu julkaisulupaa, eikä niitä sen vuoksi ole sisällytetty
tähän suunnitelmaan.

4 Maunrnttac

4

suunnittelualueen raja

PAIJANTEEN VENEILYN JA
VESIMATKAILUN YLEISSUUNNITELMA

osa-alueen raja

KUVA

ii

numero

7

Osa-aluejako

7
5.21
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Julkiset

kulkuvylt

5.211 Nykyisten väylien mr ja mitoitus
Suunnittelualueen järvill on nykyisin merenkulkuhallituksen yl
lpitmi merkittyj vyli hiukan yli 800 km, joista Pijnteen
osuus on noin 680 km. Laivaliikenne ja veneily ovat huomattavalta
osin keskittyneet nille vylille, joskin erityisesti hinaajat
joutuvat kulkemaan my6s vylien ulkopuolella. Samoin paikallis
tuntemusta omaavat veneilijät kyttvt runsaasti vakiintuneita,
epvirallisia reittejä. Veneily ja muu vesiliikenne ovat sopineet
ilman erityisiä haittoja samoille vylille liikenteen suhteelli
sesta vhisyydest johtuen.
Pijnteen vy1ist n. 82
eli 560 km on kulkusyvyydeltän 2,4
metri. Muita syvyyksi 1,2...3,0 m on vain melko vähäisiä m
ri. Vesijrvell on likimain yhtä paljon 2,4 ja 1,8 metrisi
vyliä, kun taas Ruotsalaisella ja Kymenvirrassa kytnnillisesti
katsoen kaikkien vylosuuksien kulkusyvyys on 3,0 m. Konnivedel
l syvyydet ovat vaihtelevampia. Taulukossa 24 on esitetty jr
vittin vylien märt ja niiden kulkusyvyydet. Osa-alueittaiset
yhteispituudet on mainittu mm. liitteess 13.
Vylien leveys on sekin hyvin vaihteleva. Avoimilla alueilla ha
raus on paikoitellen suoritettu 150 metrin leveydelt, mutta ka
peammissa kohdissa on pyritty varmistamaan leveys kymmenen ker
taa vyln syväyksen suurciiseksi,
Taulukko 23.
Kulkusyvyys
Päijänne
3,0
2,4
2,1
1,8
1,5
1,2
Vesijärvi
2,4
1,8
Ruotsalainen
3,0
1,8
Konn iv es i
2,4
2,1
1,8

Julkiset kulkuväylät suunnittelualueella vuonna 1975.
(m)

Pituus yhteensä

(km)

21
560
42
50
7
4
684

3
82
6
7
1
1
100

23
20
43

53
47
100

45
3
48

94
6
100

24
10
7
41

59
24
17
100

bb

Väylion vapaa korkeus on periaatteessa mää;’ätty
suurimman alueel
la käytettävän aluksen mukaan. Siltojen tulisi
olla tietyn vedenkorkeuden vallitsossa vielä 0,5 m mitoitusaluks
en mastonhuippua
tai muuta ylintä kohta korkeammalla. Ilma
johtojen osalta tämä
varmuusväli on vähintäin 1,5 m, Veneilijöi
den kannalta on haital
lista, että mitoitusaluksena etenkin sivuväyl
illä on pidetty
usein hinaajaa eikä käytössä olevia purje
veneitä. Tästä syystä
sillat ja ilmajohdot katkaisevat väylät kork
eilta purjeveneiltä.
[latalimmat sillat ja ilmajohdot ovat kuite
nkin paikoissa, joissa
virallista väylää ei kulje, mutta joita silti
saatetaan käyttää
veneillä paljonkin.
5.212

Kehittämistarve

Nykyisten väylien ulkopuolelle on paikoitel
len syntynyt vilkkaas
ti käytettyjä oikaisuja, Päijänteellä etenk
in itä-länsi-suunnas
sa. Näitä veneilyseurat esittivät viralliste
ttaviksi ja siten
myös merkittäviksi vastatessaan suoritettu
un kyselyyn. Oikaisu
jen lisäksi toivottiin merkintää useille
lahtien pohjiin johta
ville tai suojaisille saaristoissa kiortelevi
lle roiteille. Var
sinainen matkailuliikenne ei tällä hetk
ellä tarvitse uusia väy
liä, sillä liikenne tapahtuu enimmäkseen pääv
äylillä ja olemassa
olevienkin sivuväylien käyttö on melko vähä
istä. Tilausliiken
teessä ja risteilyillä sivuväyliä käyt
etään selvästi enemmän
kuin reittiliikenteessä.
Veneilyjärjestöjen eri osa-alueille ehdo
ttamien uusien väylien
pituudet on esitetty liitteessä 13. Näis
tä useimmat eivät vaa
tisi muuta kuin karikoiden ja matalikko
jen merkinnän, mutta osa
on sellaisia, joiden toteuttaminen edell
yttäisi ruoppaus- tai
räjäytystöitä. Yhteensä uusia väyliä ehdo
tettiin kyselyvast9uk
sissa noin 250 km, mikä merkitsisi
n. 30 prosentin lisäystä ny
kyisestä.
Alueelle 1 on esitetty muutamia vähä
isiä oikaisuja, jotka edel
lyttävät kuitenkin jonkin verran ruop
paustöitä. Alueelle 2 on
toivottu oikaisuja ja saaristoväyliä
sekä väyliä Pajulahteen.
Synsiönlahteen, Patajoelle ja Putkilaht
een. Lahdenpohjiin joh
tavat väylät vaatisivat ruoppausta
tai kivien poistoja ja ny
kyisinkin paljon käytetyt saaristore
itit tarvitsisivat vain
merkinnän. Alueelle 3 on ehdotettu
Jämsänjoen ruoppaamista ja
merkitsernistä, Haukkasalon oikaisureitin
sekä Luhangan alapuo
listen suosittujen saaristoreittien viral
listamista. Viimeksi
mainitut ovat nykyisellään erittäin
vaarallisia ja niiden kun
nostaminen edellyttäisi huomattavia väyl
änrakennustöitä. Alueel
le 4 on esitetty vähätöisiä Tehinselä
n poikittaisväyliä ja itärannalle suojaista saaristoväylää sekä
väylää Särkilahteen.
]älkimmäiset vaatisivat ruoppaus- ja
räjäytystöitä. Alueelle 5
on toivottu lyhyitä poikittaisväyl
iä sekä Salonsaaren ympäri
kiertävän reitin virallistamjsta
ja tekemistä kulkukelpoiseksi
nykyistä suuremmille veneille. Mata
likkojen lisäksi on nyt es
teirnä matala silta ja ilmajohto
. Alueelle 6 ehdotetut kiertoväy
lät vaatinevat lähinnä vain merk
itsemistä ja alueelle 7 esite
tyt lahtiin johtavat väylät myös
muutamien karikkojen poistoa.
Alueen 8 väylät Konnivedellä vaik
uttavat sinänsä riittäviltä,
mutta vesistön vaarallisuuden takia
sen tarkempaa kartoitta
mista on pidetty erittäin tarpeellis
ena.

Nykyisten vylien osalta kehittmistarvetta on veneilyn kannalta
lähinnä turvallisuuteen liittyen (kts. kohta 5.41). Toisaalta
olemassa olevien vylien yllpidon olisi jatkuttava, vaikka uitto
tai muu liikenne paikoitellen olisikin loppunut tai lakkaisi l
hivuosi na.
5.213

Toimonpidesuositukset

Laiva- ja veneväylien rakentaminen ja merkitseminen on suhteelli
sen kallista, samoin merkintäjen ylläpito jokakeväisine kunnos
tuksineen. Vilkkaan veneilyn mahdollistaminen kaikissa kapeissa
salmissa ja lahdissa ja tästä aiheutuvien rakennustöiden tekeminen
ei ole aina luonnon tai lähiseudun asukkaiden kannalta eduksi.
Näistä syistä johtuen ei kaikista helpostikaan kulkukelpoiseksi
saatavista tai vain merkintää tarvitsevista reiteistä ole tarkoi
tuksenmukaista tehdä merkittyjä julkisia kulkuväyliä.
Nykyiset väylät on kartassa 1 kuvattu yhtenäisellä viivalla jaotel
tuina eri kulkusyvyysluokkiin. Nämä syvyydot ovat tavoitteellisia,
muutamia jo nyt syvempiä lukuunottamatta, lähinnä laivamatkailun
kannalta. Päälaivaväylän esittäminen 3,0 metrin väyläksi syvennet
täväksi perustuu kuitenkin myös muun vesiliikenteen tuleviin tar
peisiin. Tällä hetkellä päälaivaväylällä on merikarttaan merkitty
kolmen metrin kulkusyvyys vain Kalkkisista Heinolaan, noin 24 km,
ja Judinsalon kohdalla noin 8 kilometrin matkalla. Tämä väylä tu
lisi varustaa myös yöliikenteen mahdollistavilla linjatauluilla,
valopoijuilla ja muilla turvallisuuslaitteilla.
Eräiden muiden väylien parantaminen helpottaisi liikennettä vaik
ka niiden kulkusyvyyden lisääminen ei olisikaan välttämätöntä.
Purjeveneiden, suurten alusten ja uiton kannalta vaikeita kohtia
on esim. Sysmän väylällä sekä Kivisalmessa Liikolanlahteen johta
valla väylällä.
Taulukossa 24, kuvassa 8 ja kartassa 1 on esitetty toistaiseksi
merkitsemättömät reitit pituus- ja kulkusyvyystietoineen, joiden
kunnostamista ja virallistamista laiva- tai veneväyliksi vuoteen
1985 mennessä voidaan pitää tarpeellisena ja hyödyllisenä venei
lyn ja osittain muunkin vesiliikenteen kannalta. Näistä osa vaa
tii merkitsemisen lisäksi ruoppausta ja haitallisten kivien pois
toa. Työn määrä voidaan selvittää vain tarkemmalla väylätutkimuk
saha, samoin tarvittavien viittojen, hinjataulujen ja muiden
maastomerkkien määrät.
Väylien mitoituksessa olisi noudatettava yleisiä normeja taulu
kossa 24 osoitettujen kulkusyvyyksien asettamien vaatimusten mu
kaan sekä silta-aukkojen ja ilmajohtojen osalta myös taulukossa
3 esitettyjä ohjearvoja. Merkityiksi väyliksi muutettavaksi eh
dotettuja venereittejä ja väyläoikaisuja on yhteensä noin 85 km.
Toteutuksen tärkeysjärjestystä käsitellään myöhemmin kohdassa
8.1
Vesimatkailuhiikenteen pääasiallisesti käyttämät väylät esitet
tyinä kesällä 1976 ylläpidetyn vuorotiheyden mukaisesti on esi
tetty kuvassa 9. Siihen on lisätty myös ne olemassa olevat tai
edellä tarpeelhisina pidetyt väylät, jotka voitaisiin ottaa käyt
töön tilaus-, risteily- ja kiertoajeluhiikenteessä, kun vesimat
kailun kehittymiselle on riittävästi muita edellytyksiä.
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Taulukko 24.
Alue

1
1

1
2
7

2

11

3

20
22

kulkuvyliksi

(vrt,

ku

Tyyppi

Pituus
km

Tarv.
kulkusyy,
m

Oikaisu Jyvsjrvell (3yvskylä)

3a

1,0

1,8

runsas

Oikaisu Riihiniemen kohdalla
tJyvsky1)

3b

0,8

1,8

kohtalainen

Synsi6nlahti (Korpilahti)

3b

1,8

kohtalainen

Kalliosaari-Prnsaari (Korpilahti)

1

3,0

vhinen

Lemp-Hopeasalmi-Judinsalon
selkä (Luhanka)

3b

15

1,8

runsas

Herjaanselk-Liikolan1ahti
(Sysm)

3b

10

1,8

runsas

Roitti

2

3

Ehdotus uusiksi julkisiksi
va 8 ja kartta 1).

11
2,5

Ruoppaus
ja/tai
merkitse
mistarve

4

43

Khrinsaari-Sarvisalo

2

8,5

2,4

kohtalainen

4

45

Lintusalmi-Vastiaislahti
(Kuhmoinen)

3b

1,0

1,8

ei tied.

Hin’isaaren ja Krppsaarten
väli (Padasjoki)

3b

2,7

1,8

vhinen

Petjsaari-Karisa1mi
(Asikkala, Padasjoki)

3b

4,0

1,8

kohtalainen

Siikasalmi-Messil-Lahti
(Hollola, Lahti)

2

2,4

kohtalainen

Nykyiselt vyllt Mukkulaan
(Lahti)

2

1,0

2,4

ei tied.

Kauanselk-Nyyninen
(Heinola, Heinolan m1k.)

2

8,1

2,4

kohtalainen

Kuisankrki-Kirkonpohja
(Heinola, Heinolan mlk.)

3b

4,6

1,8

kohtalainen

Thtinini-Hevossaaren satama
(Heinola)

2

2,5

2,4

ei tied.

Thtiniemi-Pitknjemj
(Heinola)

3b

3,0

1,8

ei tied.

5
5
6
6
7
7
7
7

32
34
38
44
41
42
51
52

10

85,7

5.22

V e n e r e 1 t 1 t

5.221

Purjevenereitit

Purjeveneet asettavat venetyypeist suurimmat vaatimukset reit
tien syvyydelle, leveydelle ja tarvittavalle alikulkukorkeudelle.
Pijnteen alueen virallisista viylist lähes kaikilla on riitta
vsti syvyytUi suurimmillekin kyt6ss oleville purjeveneille.
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PIJANTEEN VENEILYN JA
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ehdotus kehitettäviksi purje
tai moottorivenereiteiksi

KUVA

väylän tai reitin numero
(vrt. taulukot

24 ja 25)

8

Ehdotetut uudet väylät ja kehitettävät
venereitit

!Jar)
v

r

atPpr

11

1

karttpano, HeIs,nki 1

aikataulun mukainen laivali ikenne v. 1976

*
*

yli 6 edestakaista matkaa viikossa
vähintään kerran viikossa
reitti, jolla vesimatkailua voisi kehittää
pelastusalus
luotsi
liikkuvan poliisin vene

PAIJANTEEN VENEILYN JA
VESIMATKAILUN YLEISSUUNNITELMA
KUVA 9
Vesimatkailuliikenne ja veneilyn
valvonta v.1976
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Kartassa 1 osoitetuista ja eri luokkiin jaotelluista nykyisistä
väylistä voivat purjeveneilijät käyttää päälaivaväylää, 2,4 met
rin laivaväyliä
ja 1,8 metrin laiva- ja purjeveneväyliä. Näillä
on kuitenkin muutama karttaan merkitty normeja matalampi silta,
joita ei ole tarkoituksenmukaista uusia vain veneilyn tarpeiden
johdosta sekä ilmajohdot Kunninsalmessa ja Vuoksensalmessa. Lisäk
si suunnittelualueella olevat viisi lossia vaikeuttavat purjevenei
den kulkua. Vaikeinta on Kellosalmen lossivaijereiden ylittäminen,
sillä ne täytyy aina erikseen laskea alas veneen kulun mahdollista
miseksi. Nainituilla merkityillä väylillä on myös kapeikkoja, jois
sa purjehtiminen ilman apumoottoria saattaa olla hankalaa, ainakin
epäedullisilla tuulilla. Päälaivaväylillä olevat Vesijärven ja
Kalkkisten kanavat asettavat nekin purjehtijoille omat erityisvaa
timuksensa. Helposti kaadettavalla mastolla varustetut purjeveneet
voivat käyttää myös siltojen erottamia väyläosuuksia.
Ehdotetuista virallistettavista väylistä (taulukko 24) ovat kaikki
kulkusyvyyksiltään riittäviä myös purjeveneille. Samaansalmen ja
Hopeasalmen matalat sillat ovat kuitenkin haittana alueelle 3 eh
dotetuilla väylillä.
Nykyisin karttatietojen ja paikallistuntemuksen turvin käytettä
vistä reiteistä on osa sellaisia, että veneilyn lisääntyessä on
välttämätöntä tehdä niiden käyttö turvallisemmaksi myös aluetta
tuntemattomille veneilijöille. Tällaisia reittejä ovat mm. eräät
suojaiset ja maisemallisesti kiinnostavat kiertoreitit tai matkantekoa nopeuttavat oikaisut. Kulkukelpoisuus voidaan varmistaa
kaikuluotauksella ja muilla yksinkertaisilla mittauksilla Hanka
limmissa paikoissa on tarpeellista tehdä myös maastomerkkejä esim.
kummeleita ja viittoja. Reitit voidaan esim. merkitä kartoille ja
laatia niistä reittiselostus, kuten merialueilla on jo jonkin ver
ran tehtykin.
Taulukossa 26 kohdassa a) on mainittu 15 venereittiä yhteispituu
deltaan noin 80 km, jotka soveltuvat purjeveneille. Nämä reitit
on esitetty myös kuvassa 8 ja kartassa 1. Taulukossa on mainittu
reitin käyttökelpoiseksi saamisen edellyttämät toimenpiteet: mer
kintä karttaan, reittiselostus sekä erilliset vaaralliset kohteet.
Viimeksi mainittujen eliminointia käsittelee liite 15.
Kaikkia purjeveneille sopivia väyliä ja reittejä voivat luonnolli
sesti käyttää kaikki muutkin veneet. Pienimmillä purjejollilla,
avomoottoriveneillä, soutuveneillä ja kanooteilla ei luonnollises
tikaan pitäisi käyttää selkien keskellä kulkevia väyliä tai reit
tejä kuin erittäin hyvillä säillä.
Avoimilla, syvillä selkävesillä voidaan tarpeellista varovaisuutta
noudattaen purjehtia laajoillakin alueilla väylien ja reittien
ulkopuolella. Purjehduskilpailuihin käytettyjä ja tähän tarkoi
tukseen varattavia alueita käsitellään lähemmin kohdassa 5.51.
5.222 Umpimoottorivenereitit
Suunnittelualueen nykyinen väylästö on kaikilta osin mitoituksel
taan riittävä käytössä oleville umpimoottoriveneille ja useimmil
le suuremmista huvialuksista, Käytännöllisesti katsoen kaikki väy
lät ovatkin ainakin jossain määrin myös veneilijöiden käytössä ja
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Taulukko 25.

Alue

Ehdotus kehitettäviksi venereiteiksi (vrt, kuva 8 ja
kartta 1). TDimenpidemaininta “merkintä karttaan”
edellyttää mm. reitin kaikuluotausta, V + numero
viittaa liitteeseen 17.
Pituus
km

Reitti

1iore

.

Tarvittavat toimenpiteet

tarvittava kuikusyvyysi,Brn

1

4a

Poronselkä-Juurikka (Nuurame-Säy
nätsalo)

1,5

merkintä karttaan, V 6

2

10

Pärnäsaari-Syväsalmi -0nnettorrnluoto (Korpi lahti)

4,6

merkintä karttaan, reit
tiselostus, V 27

2

12b Pirttisalmi tKorpilahti)

2,8

merkintä karttaan

2

13

1,3

merkintä karttaan

8,0

merkintä karttaan, reit
tiselostus, V 29

2-3

Vehkasaari (Korpilahti)

16a Maakuivanen-lupsu-Vuorissalo
(Luhanka, iisä)

3

18

Nustasalon ja Haukkasalon väli
nen salmi tKuhmoinen)

5,2

merkintä karttaan, reit
tiselostus, V 38

3

19

Mustasalo-Kaijansalmi
(Kuhmoinen, ]ämsä)

4,9

merkintä karttaan, reit
tiselostus, V 37

3

53

Judinsalo-Pihlajasaaret
(Kuhrroinen)

5,0

merkintä karttaan, reit
tiselostus

3

54

Peipponen-Kamiolahti
(Luhanka)

2,5

merkintä karttaan

4

25

Pyhäpää-Pa imenensel kä-Suopelto
(Sysmä)

4

27

Keulamäenkärki-Tupasalot
(Kuhrrinen)

2,8

merkintä karttaen

4

29

Rapa1ani-ni-Pien-0hjon etelpuoli
(Padasjoki)

8,0

merkintä karttaan, reit
tiselostus

5

33

Hirvisaaren ja Hinttolansaaren
välinen salmi (Padasjoki)

4,0

merkintä karttaan, reit
tiselostus, V 64

5

36

Asikkalanselältä Linkosaaren iän
sip. Vääksyyn (Asikkala)

7,0

merkintä karttaan, reit
tiselostus, V 67

6

37

Vääksy-Kajaankallio-Naijankivet
(Asikkala)

6,0

merkintä karttaan

7

39

Tornionsalmi-Koivuselkä
(Asikkala)

5,3

merkintä karttaan, reit
tiselostus

13

81,9

merkintä karttaan, reitti
selostus, V 50, V 51
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Taulukko 25.(jatkoa)

1

3

Siikasaaren itäp.-Nurtoselkä
(Jyväskylän mlk)

5,2

merkintä karttaan reittiselostus

1

4b

Säynätsalon länsipuoli
(Säynätsalo)

1,5

merkintä karttaan, reitti
selostus, V 6

1

5

Säynätsalon eteläpuoli
(Säynätsalo)

2,0

merkintä karttaan, reitti
selostus, V 8

2

Ba

Kärkisten lautta-Vähä-Palava
(Korpilahti)

2,6

merkintä karttaan, reitti
selostus, V 18

2

14b Harasaari-Patajoensuu
(Korpilahti, Jämsä)

9,2

merkintä karttaan, V 90

2

15

Kilvensalo-Putkilahti (Korpilahti)

6,8

erillinen tutkimus ja suunnitelrna, V 84

2

16b Kilvensalmi-Vähä-Kellosaari-Riiniemi (Korpilahti, Luhanka)

5,0

merkintä karLtaan, reittiselostus

3

17

Jämsänjoki (Jämsä)

9,0

erillinen tutkimus ja suun
nitelma

5

35

Pärnäsaari-Kinisselkä-Kotasaari
(Asikkala)

5

50

Nustasaari-Haapainlahti (Asikkala)

2,8

merkintä karttaan

7

40

Kausanselkä-Taipaleen lahti
(Heinolan mlk.)

6,0

merkintä karttaan, reittiselostus

18

merkintä karttaan, reitti
selostus, V 69, V 70

68,1

2

6

2

8b Takasaaren pohjoispuoli
(Korpi lahti)

Pajulahti (Korpilahti)

6,8

merkintä karttaan, reittiselostus

1,6

merkintä karttaan, nhd.
epävir.maastomerkintj ä

2

12a Pärnäsaaren itäp. (Korpilahti)

3,2

merkintä karttaan, reitti
selostus, mahd.epävir.rnaas
tomerkint6j ä

2

14c Patalahti (Jämsä)

8,0

erillinen tutkimus ja suun
niteln

2

46

Arvajanlahti (Jämsä)

2,7

merkintä karttaan, reittiselostus

5

47

Vääksynkanava-Anianpelto
(Asikkala)

2,3

merkintä karttaan, reittiselostus

6

48

Suntinkärki-Kalliola (Hollola)

3,0

merkintä karttaan, reittise
lostus, mahd. vähäinen sy
ventämi ne n

8

49

Rautsalmi-Lapinsaari(Heinola)

2,7

merkintä karttaan, reittise
lostus, mahd.epävir. maas
tomerkint6j ä

30,3
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useimmilla moottoriveneliikenne on selvcsti muuta vesiliikennett
yleisemp. Taajamien lhell väyli kytetn umpimoottoriveneil
l jonkin verran veneulkoiluun ja kulkuyhteyksien takia, mutta
muualla enimmäkseen veneretkeilyyn ja -matkailuunkin.
Kartassa 1on esitetty nykyiset vylt laiva—, purjevene- ja um
pimoottorivenevyliksi ryhmiteltyin. Niden lisöksi aiemmin mai
nitut kaikki uusiksi julkisiksi kulkuvyliksi ehdotetut reitit ja
toimenpiteitä vaativat purjevenereitit soveltuvat myös umpimootto
riveneill. käytettviksi, ellei myöhemmin ole esitetty kyttöra
j oitussuosituksia.
Varsinaisia umpimoottorivenereittej on edellä mainituissa kartas
sa 1, kuvassa 8 ja taulukossa 25 kohdassa b) esitetty 11 kpl, yh
teiselt pituudeltaan noin 70 km. Taulukossa on mainittu myös
reittien kunnostamisen vaatimat toimenpiteet. Reittien nykyinen
kyttökelpoisuus paikallistuntemusta omaavalle on jo melko hyvä,
vaikeuksia on mm. veden mataluuden johdosta lhinn Jmsnjoessa
ja Putkilahteen johtavalla reiti1l. Nille onkin suositeltu eril
lisen tutkimuksen ja reitin kulkukelpoisuuden parantamista koske
van suunnitelman laatimista ennen kuin reitit merkitn kartoille.
Vylien ja reittien ulkopuolelle j runsaasti vesialueita, joil
la voidaan karttojen syvyystietojen perusteella liikkua kookkail
lakin veneill suhteellisen turvallisesti riittv varovaisuutta
noudattaen.
5.223

Avomoottorivenereitit

Avonaisilla moottoriveneillä käytetään yleensä suojaisimpia väy
liä ja suotuisilla säillä myös avoimia selkävesiä.
Voimakkain käyttöpaine kohdistuu suurimpien taajamien lähialueil
le ja myös tiheän loma-asutuksen läheisille vesille, jolloin lii
kutaan huomattavassa määrin virallisten väylien ulkopuolella.
Kaikkia aikaisemmin mainittuja väyliä ja reittejä voidaan mitoi
tuksen puolesta käyttää myös avomoottoriveneillä. Soveliaimpia
ei ole erikseen esitetty, sillä käyttökelpoisuus riippuu ratkai
sevasti ku iloisistakin sääoloista.
Pelkästään avomoottoriveneitä varten ei ole tarkoituksenmukaista
rakentaa ja merkitä väyliä. Niinpä kaikki tässä suunnitelmassa
virallisiksi väyliksi toteutettavaksi esitetyt on mitoitukseltaan
tarkoitettu vähintään umpimoottoriveneille.
Taulukossa 25 kohdassa c) on kuitenkin lueteltu 8 reittiä, yhteis
pituudoltaan noin 30 km, jotka soveltuvat mitoitukseltaan turval
lisesti ja ilman suuria parannustoimenpiteitä vain korkeintaan
avomoottoriveneille. Nämä reitit tulisi tutkia samalla tavalla
kuin korkeatasoisemmatkin venereitit ja merkitä ne sopiville kar
toille ja laatia reittiselostukset. Myös maastomerkkejä tarvitaan
paikoitellen. Erillinen tutkimus ja parentamissuunnitelma on tar
peen Patalahdella, josta nykyisin ei ole käyttökelpoista yhteyttä
Päijänteelle.
5.224

Soutuvene- ja kanoottireitit

Kanoottien ja soutuveneiden käyttö ei ole juuri

lainkaan riippu
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vaista merkityistä väylistä. Niillä harrastetaan enimmäkseen vene
ulkoilua taajamien tai loma-asuntojen läheisyydessä, soutuveneellä
usein kalastustarkoituksessa. Kanootteja käytetään myös retkeilyyn
sekä päävesistöalueella että muilla vesistöjä yhdistävillä joki
reiteillä. Vilkkainta melonta-aluetta lienee Vesijärvi ja Lahteen
päättyvätkin kaikki alueella järjestettävät aktiivisille harrasta
jille tarkoitetut retketkin. Näitä oli kesällä 1975 esimerkiksi
reftei llä Hjrvensalmi-.]aala-Heinola-Lahti, Joutsa-Hartola-Sysmä
Lahti sekä Lahti-Vääksy-Lahti. Soutuveneellä ei ole toistaiseksi
harrastettu mainittavasti retkeilyä ja kilpasoutualueetkin (vrt.
kohta 5.51) sijoittuvat pääveneilyalueen ulkopuolisille pienemmil
le järville.
Kaikilla suunnitelmakartassa 1 osoitetuilla korkeamman tasoisilla
väylillä ja reiteillä voidaan liikkua soutuveneillä ja kanooteil
la, selkävesillä tosin vain erittäin edullisten sääolosuhteiden
vallitessa. Suositeltavimpia ovat lähinnä Päijänteen rantoja ole
vat, saaria kiertelevät väylät ja reitit. tierkitsemättömillä vene
reiteillä, joilla purje- tai moottoriveneillä liikuttaessa on nou
datettava varovaisuutta mahdollisten karttoihin merkitsemättömien
karien- ja matalikoiden johdosta, voidaan soutaa ja meloa käytän
nöllisesti katsoen ilman tällaisia vaaroja.
Kartassa 1 on erikseen osoitettu suojaisia soutuvene- ja kanoot
tireittejä pääveneilyalueella vajaat 50 km. Näillä voidaan kulkea
koko avovesikauden ajan esteettä, paikoitellen tosin on matalia
ja karikkoisia salmia ja lahdenpohjia. Lisäksi soutuvene- ja ka
noottireiteiksi on osoitettu pääveneilyalueeseen liittyviä joki
vesistöjä, joita käsitellään lähemmin jäljempänä kohdassa 5.24.
Jokireitit eivät nykyisin muodosta yhtenäisiä veneelläkulkukelpoi
sia reittejä, sillä padot, sillat ja voimalaitokset katkaisevat
ne. Esteistä ei ole niiden suuren määrän johdosta merkitty kart
taan 1 muita kuin pääveneilyalueelta lähdettäessä ensimmäinen.
Kantamalla vene tai kanootti kaikkien esteiden ohitse voidaan
jokireittejä pitkin päästä suhteellisen helposti Päijänteen ylä
puolisten vesistöjen lisäksi myös Kokemäenjoen ja Saimaan vesis
töalueille. Jokireittien nykyistä tehokkaampi käyttö vaatisi pai
koitellen esim. esteiden ohitusta helpottavia veneensiirtolait
teita. Niitä ei tarkemmin käsitellä tässä yleissuunnitelmassa.
Reiteillä tarvittavien rantautumispaikkojen varaaminen voisi ta
pahtua ulkoilulain tarkoittamalla ulkoilureittisuunnitelmalla ja
-toimituksel la.
Jokireittien käyttökelpoisuudesta ja esteiden ohitusta helpotta
vien laitteiden tarpeesta sekä toteutusmahdollisuuksista olisi
laadittava erillinen selvitys ja suunnitelma.
Eri
5.23
alueet

venei

lymuotoj

en

harrastus

Kaikki eri veneilymuodot ovat ainakin jossain määrin edustettuina
Päijänteellä. Kaupungit ja suurimmat taajamat ja toisaalta ti
heimmät loma-asuntokeskittymät synnyttävät veneilyä eri puolilla
järvialuetta. Niinpä ei eri veneilymuotojen harrastusalueita voi
dakaan määritellä täysin toisistaan erillisinä.
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Kohdass] 5.13 on jo esitetty Jyvskyln, Lahden ja Heinolan yo
neilijiden eri tarkoituksiin kyttmt osa-alueet ppiirteis
sän. Veneulkoilu on vilkasta myös muiden taajamien lhialueil
la. Varsinaiset painealueet on esitetty kuvassa 10. Merkittyjen
alueiden rajalle on taajamasta matkaa 5....8 km, ja ne soveltuvat
hyvin pienillkin veneill liikkumiseen suojaisuutensakin puo
lesta. Veneulkoilualueilla olisi erityisesti suosittava soutua,
melontaa ja purjehdusta, joista on vähemmn meluhaittaa taaja
mien asukkaille kuin moottoriveneilyst. Mahdollisimman melutto
mia melonta-alueita tulisi olla my5s saarten suojassa olevilla
reiteill. Thän pstn kytännöss jossain mrin sillä, että
moottoriveneilijt vlttvt suojaisimpia reittejä silloin kun
niiden kytt ei soloista johtuen ole tarpeen.
Veneretkeily ja venematkailua harrastetaan koko suunnittelualueen pvesistiss ja niille tyypillisiä alueita ei voikaan
erottaa toisistaan. Näm ovat osittain p
llekkisi myös vene
ulkoilualueiden kanssa ja “kulkuyhteysveneilykin” kohdistuu huo
mattavalta osalta samoille vesialueille. Retkien suuntautumiseen
vaikuttaa etäisyys lhtöpaikalta ja tlt. pohjalta on esitetty
kohdan 5.13 osa-alueet.
Erityiset veneretkeijiti puoleensa
vetvt saaristot on merkitty karttaan 1. Voneilijiden kannalta
on haitallista, että yleensä samat alueet ovat my5s loma-asu
tuskyt5ss.
Veneurheilun harrastusalueita ksitelln kohdassa 5.51
5.24
Yhteydet
sun
5.241

muihin

vesistaluei

Yhteysmahdollisuudet ja niiden nykyinen kyttkelpoisuus

Suunnittelun kohteena olevalta, veneilyn kannalta yhteniselt,
tss suunnitelmassa pveneilyalueeksi kutsutulta alueelta
(vrt, kuva 1) on luonnolliset, tosin voimalaitospatojen tai
muiden esteiden sulkemat yhteydet Kymijoen vesist5alueen mui
hin osiin. Trkeimmt nist ovat .]msn reitin Petjvedelle
asti ulottuva vesist5alue, Nuoramoisten järven kautta Pijnteen
Majuveteen laskeva Sysmn reitin vesist5alue, sekä Kymijoen ylä
osan Pihtiputaalle saakka ulottuvat vesisU5alueet, jotka laske
vat Pijnteen pohjoisphn Vaajakoskella. Lyhyempiä reittejä
on useita Pijnteen molemmin puolin. Suunnittelualueeseen kuu
luvaan Konniveteen laskee Råvelin vesistalue, joka idss on
yhteydessä vasta Pyhjrvess Kymijokeen yhtyvän Mäntyharjun
reitin kanssa. Konnivedeltä Kymijoki laskee Pyhäjärveen ja edel
leen kohti merta Kymenkäänteen kautta, mutta uittoa varten on
tehty suorempi yhteys Kimolan kanavan kautta.
Kymijoen viereiset päävesistalueet ovat Vuoksen ja Kokemäen
joen vesisU3alueet. Jälkimmäiseen vä1itt5mässä yhteydessä ovat
bifurkaatiojärvet Vesijako, Vehkajärvi ja Lummene. Längelmäveden
ja toisaalta Saimaan läntisimmät latvat erottaa Kymijoen vesis
tia1ueesta paikoitellen vain muutaman kilometrin levyinen kan
nas.
Mitään edellä mainituista yhteyksistä ei voida nykyisin käyttää
esteettämästi veneilyyn. Pieniäkin veneitä joudutaan siirtämään
patojen, liian ahtaiden koskien, siltojen ja maakannasten ohit
se tai yli kantamalla lyhyet matkat ja pitemmät autolla tai trak
torilla kuljettaen.
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Yhteyksien nykyinen käytt5kin, kuten aikaisemminkin on jo mainittu,
iiretkei1ij5idenjärjBSt9ttyihifl tai satun
rajoittuu lähinnä
naisiin retkiin. Lisäksi muutama pienellä moottoriveneellä liikkuva
veneilijä on käyttänyt mm. Saimaan ja Päijänteen välistä Mäntyhar
jun kautta kulkevaa lyhintä yhteysreittiä.
5.242 Kehittämistarve
Kaikki toimenpiteet, joilla parannetaan veneilymahdollisuuksiä mui
hin vesistalueisiin johtavilla reiteillä, lisäävät luonnollisesti
veneilyä itse reitillä sekä sen molemmissa päissä olevilla järvillä.
Lisääntyvän veneilyn määrää on kuitenkin vaikea arvioida. Eri yh
teyksissä on selvitetty mm. Keiteleen kanavoinnin ja Saimaa-Päijän
ne veneretkeilyreitin toteuttamisen vaikutuksia (kuva 11). Edelli
sen tärkein merkitys on uiton helpottaminen, mutta jälkimmäinen
rakennettaisiin vain veneilykäytt5n. Lisäksi on ollut esillä Kymijoen kanavointi mereen asti matalille aluksille tai esim. tyäntö
proomuille soveltuvaksi tai Keiteleen yhdistäminen lisveden kautta
Haukiveteen ja siten myös Saimaaseen.
Mikäli Keiteleen kanavointi toteutetaan sulkukanavilla, voivat si
tä uiton ohella käyttää myös suuretkin veneet ja esimerkiksi pie
nehk5t rahtialukset, Kanava tekisi mahdolliseksi kulkea veneellä
Jyväskylästä yläpuolisessa vesistssä sijaitseville loma-asunnoil
le. Sulkujen käytän matkaa hidastava vaikutus ei kuitenkaan teki
si tästä mahdollisuudesta varsinaista auton kilpailijaa. Veneret
keilyalueen laajentuminen vaikuttaisi Jyväskylän lisäksi myäs esi
merkiksi Laukaan, Suolahden ja Äänekosken venekantaa lisäävästi.
Laajemmat vesialueet ovat kuitenkin vasta kymmenien kilometrien
etäisyydellä Jyväskylästä, mikä vähentää reitin käyttäarvoa jon
kin verran Päijänteeltä tulevien veneilij5iden kannalta.
Toinen moottoriveneilyäkin varten kehitettävä yhteys olisi Saimaa
Päijänne veneretkeilyreitti, jonka suunnittelu on jo nyt varsin
pitkällä. Reitin toteutus vaatisi mm. muutamien veneensiirtolait
teiden rakentamista kannasten ylitystä varten sekä reittikarttaa
ja selostusta, jotta moottoriveneillä kulku olisi mahdollista.
Kymijoen kanavointi toisi Päijänteen meren yhteyteen ja tällä
olisi luonnollisesti huomattava vaikutus moottoriveneellä retkei
lyyn. Samankaltainen, mutta vähäisempi, vaikutus olisi lisveden
kanavan toteuttamisella Keiteleen kanavoinnin yhteydessä.
Muita kuvassa 11 esitettyjä yhteyksiä ei ole kovin helposti mah
dollista rakentaa moottoriveneiden käyttn aivan pieniä ja kevyi
tä perämoottoriveneitä lukuunottamatta. Niiden pääasiallinen käyt
tä tulisikin olemaan soutuvene- ja kanoottiretkeilyä. Meluttoman
veneilyn edellytysten säilymisen kannalta tarkasteltuna olisikin
parasta, että näissä jokivesistissä ja niihin liittyvistä jär
vistä pienimmillä ei käytettäisi moottoriveneitä, Hankalimmissa
koskissa, voimalaitosten ohituksissa ja teiden ohituksessa on tar
peen järjestää kevyidenkin veneiden siirtoa helpottavia rakentei
ta ja laitteita. Pitkät maayhteydet voidaan hoitaa vain auto- tai
traktorikuljetuksin,
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5.243 Toimenpidesuositukset
Tarkkoja toimenpidesuosituksia voitaisiin reittikohtaisesti antaa
vain perusteellisten selvitysten jälkeen, jotka eivät kuulu var
sinaisesti tähän suunnitelmaan aiheen ja alueellisen rajauksen
puolesta. Käytettävissä olevien tietojen pohjalta voidaan kuiten
kin esittää seuraavia suosituksia.
Mikäli Keiteleen knavointi katsotaan yleensä tarkoituksenmukai
sesti suorittaa, tulisi toteutuksessa ottaa veneilymahdollisuudet
huomioon. Tämä edellyttää lähinnä sulkukanavaratkaisua, joka ei
kuitenkaan saisi tulla muita vaihtoehtoja huomattavasti kalliim
maksi veneilyn tarpeiden johdosta. Myös Kymijoen ja lisveden kana
vointia suunniteltaessa on veneilymahdollisuus otettava vastaa
vasti huomioon.
Saimaa-Päijänne veneretkeilyreitti tulisi toteuttaa sen kokeiluluonteen vuoksi ennen kuin muualle aletaan suunnitella ja toteut
taa vastaavia vesiyhteyksien parantamisia. Seuraavaksi tärkeintä
olisi Padasjoelta Arrakosken ja Vesijaon kautta Kuohijärveen joh
tavan reitin käyttömahdollisuuksien parantaminen korkeintaan
pienten perämoottoriveneiden vaatimalle tasolle. Muut kuvassa 11
esitetyt yhteydet olisi pidettävä ehdottomasti vähintään nykyi
sessä käyttökelpoisuudessaan ja mahdollisuuksien mukaan parannet
tava niitä ottaen huomioon soutuvene- ja kanoottiretkeilyn tar
peet. Erillisselvityksien perusteella voitaisiin esteiden. ohi
tusta helpottaa pienehköillä rakenteilla. Näitä reittejä kehi
tettäessä tulisi ottaa huomioon mahdollisuudet muodostaa niistä
ulkoilulain tarkoittamia ulkoilureittejä.
5.3

SATAMAT JA RANTAUTUMISPAIKAT

5.31

Kotisatamat

ja

venevalkamat

Päijänteen alueen veneilysatamat eivät nykyisin ole riittäviä
määrällisesti eivätkä laadullisesti. Kotisatamien osalta puut
teita on eniten kaupungeissa ja rannalla sijaitsevissa taaja
missa, joissa useimmilla asukkaista ei ole omaa rantaa käytet
tävissä veneen säilytykseen. Pienissä kylissä on yleensä yhtei
nen venevalkama, jonka käyttö perustuu usein “ikimuistoiseen
nautintaolkeuteen”, jolloin mahdollisten uusien asukkaiden oi
keus valkaman käyttöön saattaa olla epäselvä. Veneiden tyypit,
koot ja käyttötarkoitukset ovat viimeisten kahdenkymmenen vuo
den kuluessa kokeneet huomattavia muutoksia, mikä on aiheutta
nut myös entisten satamien muuttumisen sijainniltaan tai varus
tuksiltaan epätarkoituksenmukaisiksi ja puutteellisiksi.
Kenttäinventoinnin yhteydessä hankittiin tietoja kotisatamista
taajamissa ja niiden lähialueilla, jolloin pienten kylien sata
mat eivät kuitenkaan olleet tutustumiskohteina. Kuvassa 12 on
esitetty 24 nykyisen kotisataman likimääräinen sijainti. Vain
muutama niistä täyttää taulukossa 5 kotisatamalle asetetut vaa
timukset eikä mikään kaikkia liitteessä 2 esitettyjä suosituk
sia. Osa onkin luonteeltaan lähinnä venevalkamia. Venepaikkoja
oli mainittujen satamien laitureissa yhteensä noin 1 300 kpl ja
maissa noin 500 veneelle. Aiemmin kohdassa 3.221 taulukossa 4
esitetyin perustein olisi suunnittelualueella tarvittu kesällä
1975 noin 3 900 venepaikkaa kotisatamissa.
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pitää
Venepaikkojen tosiasiallisena puutteena ei voida kuitenkaan
venei
edellä mainittujen määrjen erotusta, 2 100 paikkaa, sillä
lijät ovat ratkaisseet pulmansa paikoitellen tyydyttävästi muulla
tavoin kuin varsinaisella kotisatamalla. Venepaikkojen puute so
aa
pivalla etäisyydellä asunnosta on kuitenkin saattanut aiheutt
sata
veneen hankinnasta luopumista tai sen hylkäämistä parempaa
mati lannetta odottamaan.
Veneiden määrän lisääntymistä on käsitelty aiemmin. Siitä aiheutu
va venepaikkatarve voi lähitulevaisuudessa kasvaa suhteellisesti
nopeamminkin kuin veneiden määrä, mikäli veneitä hankitaan enem
män asuinpaikan läheisyydessä kuin loma-asunnolla säilytettäviksi.
4
Kokonaisvenepaikkatarpeeksi kotisatamissa saadaan taulukoiden
noin
joista
a,
paikka
000
noin
6
ja 13 perusteella vuodelle 1985
4 500 olisi oltava kiinnityspaikkoja laitureissa tai poijuissa
ja loput soutuveneille ja pienimmille perämoottoriveneille tar
koitettuja paikkoja säilytyskentällä välitt6mästi rantaviivan
tuntumassa.
Kartassa 1 on esitetty kotisatamien ja venevalkamien sijoitussuun
nitelma vuodelle 1985. Tekstissä on kohdassa 5.35 käsitelty kar
talla olevien numeroitujen satamien lähempää sijaintia, niiltä
vaadittavaa venepaikkamäärää ja muuta varustelua. Kartassa 1 osoi
tettu sataman sijainti on mittakaavallisistakin syistä summittai
nen, eikä tekstjssäkään ole aina haluttu osoittaa tiettyä ehdo
tonta tarkkaa sataman sijaintipaikkaa etenkään uusille satamille,
ellei siihen ole erityistä syytä. Kotisatamia on kussakin kohtees
sa osoitettu kartalla vain yksi, mutta käytänn6ssä saattaa vsne
paikkojen, palvelujen ja toimintojen hajauttaminen olla tarpeen.
5.32

Vierassatamat

Varsinaisten vierassatamien puuttuessa veneretkailijät ja -mat
kailijat poikkeavat erilaisia huolto- ja majoituspalveluja tarvi
tessaan sopivissa paikoissa sijaitseviin kotisatamiin, laivalai
tureihin ja venevalkamiin. Nämä eivät veneretkeilyn yleistyessä
pysty enää tyydyttämään vierassatamien tarvetta. Tehtyjen ‘selvi
tysen mukaan käytetään 20.25 prosenttia moottori- ja purjeve
neistä ainakin jossain määrin veneretkeilyyn ja matkailuun. Ve
nepaikkatarpeen vierassatamissa voidaan tämän perusteella arvioida
alueen koko retkeilyyn soveltuvasta venekannasta.
olevan noin 5
Aiemmin esitettyjen venekanta-arvioiden mukaan suunnittelualueen
päävesist6issä tulisi siten olla runsaat 500 venepaikkaa vieras
satamissa vuonna 1985.
Nykyisistä vierassatamina käytettävistä satamista ei mikään täytä
kaikkia taulukossa 5 esitettyjä palvelutason vähimmäisvaatimuk
sia Lähimpänä ovat ilmeisesti lyväskylä, Sysmä, Lahti ja Heinola.
Näillekin on liitteessä 2 esitetty varustelu- ja pelvelusuositus
liian tiukka ja eri laitteiden kunnossa ja etäisyydessä laituril
ta on parantamisen varaa. Nuut vierassatamat ja laiturit, joista
kuvassa 12 on esitetty 20 inventoidun sijainti, ovat hyvin puut
teellisia, esim. yhden majoitusliikkeen laitureita. loissakin huol
tosatamiksi merkityistä 9 inventointikohteesta on lisäksi muitakin
veneilijöille tarkoitettuja palveluja.
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Useimmat nykyisistä eri tyyppisistä majoitus- ja ravitsemusliik
keistä, kaupoista ja huoltoasemista on tarkoitettu palvelemaan
ensisijaisesti maantiellä liikkuvia matkailijoita paikallisten
asukkaiden lisäksi. Monet niistä, samoin kuin osa varsinaisista
matkailukohteistakin, sijaitsevat kuitenkin niin lähellä rantaa,
että veneilijätkin voisivat käyttää niitä, mikäli luodaan edel
lytykset satamia ja laitureita rakentamalla. Kuvassa 13 on esi
tetty päävesist6alueen rannoilla tai käyttetäisyydellä rannalta
olevat majoitusliikkeet. ja leirintäalueet ja kuvassa 14 kaupat,
kioskit, ravintolat ja kahvilat. Moottoriveneellä retkeileville
välttämättömät polttoaineen hankintapaikat on esitetty kuvassa
15 eriteltyinä lähimmästä laiturista tai rantautumispaikasta las
ketun etäisyyden mukaan neljään eri ryhmään. Lisäksi kuvaan on
merkitty onko kyseessä varsinainen huoltoasema vai ainoastaan
polttoaineen myyntipaikka rajoitettuine valikoimineen. Erilaiset
luonnon- tai kulttuurinähtävyydet, museot ja toistuvat tapahtumat
on merkitty kuvaan 16. Edellä mainittuihin kuviin sisältyvät tie
dot Dvat pääosin vuodelta 1976.
Kartassa 1 on esitetty vierassatamien sijoitussuunnitelma vuo
delle 1985. Jäljempänä kohdassa 5.25 on käsitelty satamien kokDa
ja niissä tarvittavia palveluja ja varusteita.
5,33

Huoltosatamat

Huoltopalvelut koetaan Päijänteellä ja muuallakin suunnittelualueella erityisen puutteellisiksi. Varsinkin kotisatamien yh
teyteen kaivattaisiin polttoaineen jakelua rantaan, jotta moot
toriveneisiin ei jouduttaisi tuomaan polttoainetta muilla kulku
neuvoilla tai kantamalla. Monipuolisesti varustettujen vierassa
tamien verkostoa täydentämään tarvitaan vaatimattomammin varus
tettuja huoltosatamia nimenomaan polttoaineen ja elintarvikkeiden
hankintapaikoiksi.
Nykytilanne huoltosatamien ja erillisten palveluiden osalta on
esitetty jo edellisessä kohdassa mainituissa kuvissa 12, 13 ja
14. Huoltosatamiksi merkittyjä sisältyi kenttäinventointiaineis
toon 9 kpl, Käyttöetäisyydellä sellaisesta päävesistöalueen ran
nasta, johon veneellä rantautuminen on mahdollista, sijaitsi in
ventointiajankohtana kauppoja tai kioskeja 25 ja ravintoloita
tai kahvilaita 20 kohteessa, Polttoaineen myyntipaikkoja oli al
le 2 kilometrin etäisyydellä rannasta 23 paikassa, joista vain
kolmessa voitiin myydä polttoainetta suoraan veneeseen. Etäisyys
rantaan selviää tarkemmin kohteittain kuvasta 15.
Kartassa 1 on esitetty htioltosatamien sijoitussuunnitelma vuodel
le 1985, Siinä olevat satamat ja niiltä taulukossa 5 mainittujen
lisäksi vaadittava varustelu on lueteltu kohdassa 5.35 muiden
satamien yhteydessä.
Huoltopalvelujen käytän helpottamiseksi ja tehostamiseksi olisi
kaikista alueen polttoaineen jakelupaikoista julkaistava vuosit
tain kootut
tiedot tarkasta sijainnista, myytävistä tuotteis
ta ja palveluista sekä erityisesti aukioloajaista. Sellaisissa
paikoissa, joissa polttoaineen jakelua ei taloudellisista tai
muista syistä saada rantaan tai sen lähituntumaan, olisi pidet
tävä polttoainekanistereiden kuljetusta helpottavia välineitä
veneilijäiden käytettävissä.
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Nykyisistä polttoaineen ja elintarvikkeiden myyntipaikoista osa
sijoittuu muualle kuin tässä suunnitelmassa nimettyihin vieras
ja huoltosatamiin, esimerkiksi kotisatamjen tai laivalaitupeiden
läheisyyteen. Tällaisten palvelujen säilyminen varsinaisen huol
topa lveluverkoston ohella moni puol istaa veneretkef lymahdo llisuuk
sia, Palvelujen käyttöä voidaan helpottaa järjestämällä jatkuvas
ti vapaana olevia venepaikkoja olemassa oleviin laitureihin tila
päistä kiinnittymistä varten tai rakentamalla palvelukohteelle
oma laiturj.
5.34

Laivasatamat

ja

-laiturit

Edellä on käsitelty satamia yksinomaan veneilyn tarpeiden kannalta.
lärvjmatkailukjn tarvitsee omat laiturit reitti—, risteily-, kier
toajelu- ja tilausliikennettä varten. Huomattava osa veneilysata
mista sijoittuu paikkoihin, joissa on vanhastaan ollut laivalaitu
ri ja nämä toiminnat sopivat nykyisinkin lähes ristiriidoitta sa
moille alueille. Natkajluliikenteen kannalta tärkeimmissä satamaja laituripaikoissa on oltava veneily- ja huvialuskäytöstä jatku
vasti vapaana olevaa lajturitilaa 1...4 alukselle, mutta vähemmän
tärkeitä laitureita voivat huvialukset ja veneet käyttää
tilapäi
seen kiinnittymiseen, jolloin tilaa matkailuliikenteen aluksille
on löydyttävä vain tarvittaessa.
Kartassa 1 on esitetty vuoteen 1985 mennessä tarvittavat 14 eril
listä laivalaituria. Nämä sekä muiden satamien yhteydessä olevat
laivalaituritarpeet on lueteltu kohdassa 5.35. Laiturien koko on
ilmaistu esittämällä vain se, monelleko matkailuljikenteen aluk
selle satamassa on yhtäaikajsesti oltava tilaa. Laiturien kokoon
ja rakenteeseen vaikuttavat lisksj tuulien suunnat, veden syvyys,
pohjan laatu yms. tekijät, joita ei tässä yhteydessä ole selvitel
ty. Hinaajien, pelastusalustn,
mahdolljsten rahtialusten sekä
ammattimaisen kalastuksen yms. tarpeita ei ole otettu huomioon
laiturien kokoon vaikuttavina.
5.35
Kehitettävät
palvelut

satamat

ja

niiden

Seuraavassa luettelossa on mainittu kunnittain kaikki suunnitel
maan sisältyvät, kartassa 1 osoitetut koti-, vieras- ja huolto
satamat eri yhdiste1mjnen sekä venevalkamat ja laivalaiturit.
Satamat on luettelossa ja kartalla merkitty pohjoisesta alkaen
juoksevalla numerolla. Kunkin sataman kohdalla on mainittu työ
ryhmän käsitys siitä, minkä tyyppinen ja millaisille veneille so
veltuva sen tulisi olla. Nikäli ehdotetulla satamapaikalla ei ny
kyisin ole lainkaan ehdotettuun tasoon nähden käyttökelpoisja lai
turi- tms. rakenteita, tai niitä on aivan liian vähän, on luette
lossa maininta “uusi satama”. Sataman venepajkkamäärää koskevat
luvut on kohdistettu vuoteen 1985, mihin mennessä myös palvelut
ja varustelu olisi kehitettävä vastaamaan taulukon 5 vähimmäisvaa
timuksia sekä tässä luettelossa mainittuja täsmennyksiä ja lisävaatimuksia. Pahimmat puutteet kuten esim. jätehuolto, olisi kui
tenkin järjestettävä kuntoon jo nopeammin. Satamakohtaisten vene
paikkamääräsuositusten yhteissumma jää jäljempänä esitettyjen mak
simivaihtoehtojenkin mukaan laskettuna jonkin verran alle edellä
kohdissa 5.31 ja 5.32 esitetyn koko suunnittelualueen venepaikka
tarpeen. Mainittujen määrien erotuksen voidaan katsoa sijoittuvan
tässä lueteltuja pienempiin venevalkamiin. Satamien edelleen kehit
tämisen tulisi tapahtua liitteessä 2 esitetyn suosituksen mukaises
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ti. Natkailuliikenteelle varatun laituritilan tulee olla kokonaan
vapaata muusta käyt6st vain niissä satamissa, joissa asiasta eri
tyisesti mainitaan. Vaikka kanotteja ei ole satamien kohdalla
erikseen mainittu, edellytetään kaikissa satamissa voitavan ran
tautua my6s kanootilla. Osa laituripaikoista voidaan olosuhteiden
ollessa sopivat korvata poijuilla sellaisissa satamissa, joissa
suuria purjeveneitä säilytetään tai tullaan säilyttämään runsaas
ti, vaikka sitä ei ole seuraavassa luettelossa erikseen mainittu.
Jyväskylä
Jyväskylän veneilysatamista on kaupungin toimesta teetetty eril
linen tutkimus, joka sisältää mm. yhteenvedon vallinneesta sate
mati lanteesta, venelaskennan, kehitysennusteita, ranta-alueiden
invantointia sekä ehdotukset venesatamajärjestelyiksi. Tässä
yleissuunnitelmassa esitetään tärkeimmät em. tutkimuksessa
eh
dotetuista satamista.

Koti- ja vierassatama moottori- ja soutuveneille sekä laivasata
ma. Sijainti valittava tarkoin ottaen huomioon erityisesti lai
valiikenteen jatkuvan toiminnan turvaaminen, olemassa olevat ra
kenteet sekä uudet tie-, rautatie- ja siltahankkeet. Vene- ja
laivasatamat on mahdollisesti toteutettava erillään toisistaan.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

vain matkailuliikenteen laivoille varattua laituritilaa 4 aluk
selle (esim. 35 m + 27 m ÷ 2 x 15 m)
laituripaikkoja kotisatamassa 300 veneelle ja 20 laivalle
säilytyskenttä 50 veneelle
laituripaikkoja vierassatamassa 40 veneelle
varastotiloja
laituriportit ja vartiointi
matkailupalvelu
kahvio/kioski rannassa
jätteiden vastaanottolaitteistot my6s suoraan veneistä ja lai
voista kerättävälle käymäläjätteelle
venevuokraamo
muu varustelu mainittu taulukossa 5.
Kuokkalanlahti

Koti- ja vierassatama kaikille venetyypeille (uusi satama)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja kotisatamassa 100 veneelle
laituri ja poijupaikkoja vierassatamassa 20 veneelle
vartiointi
huoltokorjaamo ja varastotiloja
polttoaineen myynti laiturilta
mastonosturi
talvisäilytysalue
venevuokraamo
muu varustelu taulukossa 5.
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Kotisatama moottori-,
-

-

-

-

-

4

soutu- ja purjeveneille

laituripaikkoja 170 veneelle
laituriportit
peseytymistilat
puhelin
muut varustelu taulukossa 5.
Hämeanlahti

Soutuvenevalkama, varaus suuremmalle kotisatamalle
-

-

-

(uusi satama)

laituripaikkoja 10 veneelle
säilytyskenttä 30 veneelle
muu varustelu taulukossa 5.

Jyväskylän mlk.

Koti- ja huoltosatama moottori-,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ntuloväylää parannettava nykyisestään
sataman sis
laituritilaa 2 laivalle
laituripaikkoja 80 veneelle
laituriportit
huoltolaiturissa tilaa 5 veneelle
säilytyskenttä 80 veneelle
varastotiloja
talvisäilytysalue
muu varustelu taulukossa 5.

Moottori-,
-

-

-

7

soutu- ja purjeveneille

purje-Ja soutuvenevalkama

laituripaikkoja 20 veneelle
säilytyskenttä 40 veneelle
muu varustelu taulukossa 5.
Iso-Poro

Laivalaituri
-

-

laituritilaa 1 laivalla ja 10.. .20 veneelle
muu varustelu matkailuyrityksen puitteissa.

Säynätsalo

Kaksi erillistä kotisatamaa, saaren eteläpuolella moottori- ja
soutuveneille, pohjoispuolella my6s purjeveneille, huoltosatama
sekä laivalaituri
-

vain matkailuliikenteelle varattua laituritilaa 1

laivalle
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

laituripaikkoja yhteensä 150 veneelle
silytyskentt yht! 80 veneelle
huoltolaiturissa tilaa 10 veneelle
polttoaineen myynti laiturilla tai rannassa
huoltokorjaamo
varastotiloja
talvisilytysalue
venevuokraamo
muu varustelu taulukossa 5.

Nuurame
9
Kotisatama moottori- ja soutuveneille Kylnlahdessa sekä myis
purjeveneille ja laivoille sopiva satama etelmpn, esim. van
han laivalajtupjn tuntumassa
-

-

-

-

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja yhteensä 80 veneelle
talvisilytysalue
muu varustelu taulukossa 5.

Toivakka
10 Nisula
Noottori- ja soutuvenevalkama
-

varustelu taulukossa 5.

Leivonmki
11

Rutalahti

Vierassatama moottori-,
-

-

-

-

soutu- ja purjeveneille

(uusi satama)

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 10 veneelle
silytyskentt 20 veneelle
muu varustelu taulukossa 5.

Korpilahti
12 Krkinen
Vierassatama moottori-,
-

-

-

-

-

-

soutu- ja purjeveneille

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 15 veneelle
silytyskentt 5 veneelle
polttoaineen myynti laiturilla
luiska
muu varustelu taulukossa 5.

Koti- ja vierassatama moottori-,
laivasatama

tai rannassa

purje- ja soutuveneille sekä
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

laituritilaa 2 laivalla (35 m+ 27 m), yksi paikka vain matkai
luliikenteelle
laituripaikkoja kotisatamassa 100 veneelle
laituripaikkoja vierassatamassa 20 veneelle
säilytyskenttä 60 + 20 veneelle
laituriportit kotisatamassa
mastonosturi
talvisäilytysalue
venevuokraamo
muu varustelu taulukossa 5.

14 Oittila
Moottori- ja soutuvenevalkama
-

-

-

laituri, johon voi kiinnittyä myös tilapäisesti
säilytyskenttä 20 veneelle
muu varustelu taulukossa 5.

5• 9g!j
Laivalaituri
-

-

(uusi satama)

laituri, johon voi kiinnittää 1
muu varustelu taulukossa 5.

laivan ja 5 venettä

16 Puolakka
Laivalaituri
-

-

-

laituri, johon voi kiinnittää 1
säilytyskenttä 5 veneelle
muu varustelu taulukossa 5.

laivan ja 5 venettä

17 Putkilahti
Moottori- ja soutuvenevalkama
-

-

-

-

laituri, johon voi kiinnittyä myös tilapäisesti
säilytyskenttä 10 veneelle
venevuokraamo
muu varustelu taulukossa 5.

18 Kilvensalmi
Moottori- ja soutuvenevalkama
-

varustelu taulukossa 5.

Jäsmä
19 ]uokslahti
Moottori-,
-

-

-

purje- ja soutuvenevalkama

laituripaikkoja 20 veneelle
säilytyskenttä 20 veneelle
muu varustelu taulukossa 5.

84

-jyj

Moottori- ja soutuveneiden kotisatama, mahd. kalastussatama (uusi
satama). (Mikäli Patajoki kunnostetaan moottoriveneell kulkuun so
pivaksi, tarvitaan suurempi kotisatama ja mahd. huoltosatama
esim. Syrylssä tai vielä lhempn Seppolaa Patalahdella tmn
sataman sijaan.)
-

-

-

laituripaikkoja 20 veneelle ja vierailijoille suojapaikkoina
si1ytyskenttä 20 veneelle
muu varustelu taulukossa 5.

21 Vaheri
Koti- ja huoltosatama moottori-, pure- ja soutuveneille.(Kalas
tussatamana vaihtoehto Patajoensuun satamalle)
-

-

-

-

-

-

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 30 veneelle kotisatamassa
laituripaikkoja 10 huolto- tai suojasataman kyttjille
silytyskentt 30 veneelle
aallonmurtaja
muu varustelu taulukossa 5.

Koti- ja huoltosatama moottori-,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

purje- ja

soutuveneille

laituritilaa 2 laivalle
laituripaikkoja 200 veneelle
huoltolaiturissa tilaa 10 veneelle
polttoaineen myynti laiturilla tai rannassa
säilytyskentt 50 veneelle
mastonosturi
varastotiloja
talvisi1ytysalue
venevuokraamo
muu varustelu taulukossa 5.

Koti- ja vierassatama moottori- ja soutuveneille (Kotisataman
toteutuminen edellyttää Jmsnjoen veden laadun paranemista sekä
joen ruoppausta hankalimmista kohteista. Kotisatamalle vaihto
ehtoina
ovat satama Patalahteen tai Kaipolan tai Vaherin kotisatamien laajentaminen)
-

-

-

-

-

-

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja kotisatamassa 30 veneelle
vieraslaiturissa tilaa 10 veneelle
silytyskentt 30
10 veneelle
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.
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Jmsnkoski
24 Jmsänkoski
Moottori- ja soutuvenevalkama
laituripaikkoja 20 veneelle
silytyskentt 30 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

-

-

-

Luhanka
25 Luhanka
Koti- ja vierassatama moottori-,
satama)

purje- ja soutuvenaille (uusi

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja kotisatamassa 30 veneelle
si1ytvskentt 30 + 10 veneell
laituripaikkoja vierasliiturissa 20 veneil1e
po1ttoainen myynti laiturilla tai rannassa
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.
26 Tammilahti

-

-

-

-

-

-

Moottori- ja soutuvenevalkama
-

-

-

laituripaikkoja 10 veneelle ja vierailijoille
si1ytyskentt 20 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

27 Judinsalo
Laivalaituri
-

-

laituri, johon voi kiinnitt 1
muu varustus taulukossa 5.

laivan ja 5 venett

Kuhmoinen

Huoltosatama moottori-,
-

-

-

purje- ja soutuveneille

laiturissa tilaa 2 laivalle ja 15 veneelle
polttoaineen myynti laiturilla tai rannassa
muu varustus taulukossa 5.

29 Ruolahti
Huoltosatama moottoriveneille
hotellf
(Ei ole tarpeellinen, mikäli Tehinniemeen suunniteltu
ja siihen liittyvä satamahanke toteutuvat)
-

-

-

laiturissa tilaa 5 veneelle
polttoaineen myynti rannassa
muu varustus taulukossa 5.

06

30 Tehi
t..oivalaituri tai vierassatama (uusi satama)
(Vinrasnatama tarpeellinen vain, jos hotelliliankn toteutuu)
-

-

-

-

31

laituritilaa 1 laivalle ja 5 veneelle
vierassataman aiheuttama laituripaikkatarve arvioitava majoi
tustilojen mrst yms. riippuen
muutkin palvelut riippuvat hotellihankkeesta, kuten esim.
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.
Kuhmoinen

Koti- ja vierassatama moottori-,
satama)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

purje- ja soutuveneille

laituritilaa 2 1ivalle, toinen paikka vain matkailuliiken
teelle
laituripaikkoja kotisatamassa 200 veneelle
laituripaikkoja vierassatamassa 30 veneelle
si1ytyskentt 100
10 veneelle
polttoaineen myynti laiturilla tai rannassa
vartiointi
mastonosturi
talvisilytysalue
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.

Sysmä
32 Liikolanlahti
Moottori- ja soutuvenevalkama
-

-

-

laituri 5 veneelle, myls vierailijoille
säilytyskenttä 20 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

33 Särkilahti
Moottori- ja soutuvenevalkama
-

-

säilytyskenttä 20 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

Koti- ja vierassatama moottori-,
-

-

-

-

-

-

-

(uusi

purje- ja soutuvenefile

laituritilaa 1 laivalle, vain matkailuliikenteelle
laituripaikkoja kotisatamassa 120 veneelle
laituripaikkoja vierassatamassa 20 veneelle
säilytyskenttä 50 ÷ 20 veneelle
talvisäilytysalue
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.
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Laivalaituri
Jos Päijätsalon hotelli- ja lomakeskustei ei rakennetta,
peltoon sijoitettava vierassatama,
-

-

-

-

olisi Suo

lituriti1aa 2 laivalle, toinen paikka vain matkailuliikenteelle
laituripaikkoja 20 veneelle
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.

Vierassatama (uusi satama)
Vierassatama Päijätsalossa on tarpeen vain, jos hotellihanke to
teutuu. Muussa tapauksessa vierassatama on sijoitettava Suopeltoon
ja Päijätsalo-osuuskunnan laituri kunnostettava ja haitalliset
kivet sen lähellä poistettava1
-

-

-

-

-

-

-

laituripaikkoja 2 laivalle, toinen vain matkailuliikenteelle
venepaikkamäärä riippuu hotellin kapasiteetista
polttoaineen myynti laiturilla tai rannassa
mastonosturi
vartiointi
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.

37 Isoranta
KotisatamaLahdenasukkidn moottori-, purje- ja soutuveneille
sekä vierassatama yleiseen käytt66n (uusi satama)
-

-

-

-

-

-

-

-

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja kotisatamassa 50 veneelle
laituripaikkoja vieraslaiturissa 10 veneelle
säilytyskenttä 100 + 10 veneelle
talvisäilytysalue
venevuokraamo
polttoaineen myynti ei ole tarpeen
muu varustus taulukossa 5.

Pa d a sj o k i
38 Harmoistenlahti
Moottori-,
-

-

-

purje- ja soutuvenevalkama

laituri 10 veneelle, tilaa my6s vierailijoille
säilytyskenttä 20 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

39 Kellosalmi
Laivalaituri lossin yhteydessä.
-

varustelu taulukossa 5.

88

-j91
Koti- ja vierassatama
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

purje-

ja soutuveneille

laituritilaa 2 laivalle, joista toinen paikka vain matkailu
liikenteelle
laituripaikkoja kotisatamassa 150 veneelle
vieraslaiturissa tilaa 20 veneelle
silytyskentt 50 + 20 veneelle
polttoaineen myyntj. laiturillci tai rannassa
vartiointi
mastonosturi
ta1visilytystilaa
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.

Laivalaituri

-

moottori-,

(uusi satama)

laituritilaa 1 laivalle ja 10 veneelle
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.

42 Maakeski
Moottori- ja soutuvenevalkama
-

-

-

laituri 10 veneelle
silytyskenttä 20 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

43 Karisalmi
Laivalaituri
-

-

laituritilaa 1 laivalle ja 10 veneelle
muu varustus taulukossa 5.
-

0

Laiva laituri muiden matkailutoimintojen yhteyteen
-

-

-

-

laituritilaa 1 laivalle ja 10 veneelle
säilytyskentt 10 veneelle
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.
-yy

Koti- ja vierassatama moottori-, purje- ja soutuveneille (osa
kotisatamasta Vesijirvel1, laivalaituri kanavassa, posa sata
malaitteista Pijntoen puolella)
-

-

tilapiseen
laituritilaa laivoille kanavassa nykyinen
matkailukäytt66n soveltuvat laiturit lisäksi sekä Pijnteen
että Vesijrven puoleisissa piss
laituripaikkoja kotisatamassa 200 veneelle (osa Vesijrvell)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

laituripaikkoja viorassotamassa 20 vennellc Pöijnteen puolella
ja 5 venefille Vesijärvell
silytyskentti 100 + 20 venenile, joi1,u osa Vesijrvnllö
polttoaineen myynti laiturilla tai rann;sa
jtteiden vastaanottolaitteistot myös suoraan veneist Ja lai
voista tapahtuvaa kymljtteen kerily varten
vartiointi
mastonosturi
talvisilytystilaa
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5,

Vksyn osalta tulisi selvitt, olisiko sinne mahdollista jrjes
t venepaikkoja myös muiden kuin oman kunnan asukkaiden veneille
ao. kuntien tai veneilijöiden itse maksaessa kustannuksia (esim!
Lahti, Nastola, Hollola).
46 Kalkkinen
Moottori-,
-

-

-

purje- ja soutuvenevalkama

laituripaikkoja 20 veneelle
söilytyskentt 30 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

47 Kalkkinen 2
Laivalaituri
-

-

lossin yhteydess

laituritilaa 1 laivalle ja 5 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

48 Tornio
Laiva lait u r i
-

varustelu taulukossa 5.

Hollola
49 Hollola
Koti- ja vierassatama moottori-, purje- ja soutuveneille (vene
paikkatarve riippuu siitä, varataanko Hollolan kirkonkylän myös
kunnan uusia suuria asuntoalueita palvelevat venepaikat vai ra
kennetaanko ne muualle)
-

-

-

-

laituritilaa 1 alukselle
laituripaikkoja kotisatamassa 50.. .300 veneelle
laituripaikkoja vierassatamassa 15 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

50 Laitila
Laivalaituri
-

varustelu taulukossa 5
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51

Kalliola

Noottori- ja soutuvenevalkama
-

-

laituripaikkoja 20 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

52 Nessil
Laivalaituri
-

-

laituritilaa 1 laivalle ja 10 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

Lahti
Lahdessa tulisi olla 600. .1 000 venepaikkaa kotisatamissa
vuonna 1985 ja lisäksi satama 20.. .30 suuremmalle alukselle sekä
matkailuliikennett ja vierasveneilij6itpalvelevia satamapaik
koja.
.

Satamista osan olisi edelleenkin tarkDituksenmukaista olla ve
neilyseurojen kyt5ss, kuten nykyisin Lahden Purjehdusseural
la (Nyllysaari) ja Vesisamoilijoilla (Kahvisaari). Suunnitelmas
sa on esitetty vain kaksi varsinaista kotisatama-aluetta, Moot
toriranta sek Kahvisaaren-Niemen alue. Vierassatamat sijoittui
sivat Noottorirantaan sekä Nukkulaan. Uusien venepaikkojen ei
joittarnisesta tulisi laatia vastaavanlainen suunnitelma kuin
Jyvskylss on tehty.

Nyrii
Koti- ja vierassatama moottori- ja purjeveneille sekä laivasata
ma
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

laituritilaa vain matkailuliikenteelle
35 m + 27 m + 2 x 20 m laivoille
matkailupalvelu
vierassatamassa tilaa 30...50 veneelle
polttoaineen myynti laiturilla
kotisatamapaikkoja listtv erillisen suunnitelman mukaisesti
laituriportit ja vartiointi
palvelut yleensä vlittömsti rannan tuntumassa ja korkealuok
kaisina
jtteiden vastaanottolaitteistot my6s suoraan veneist ja lai
voista kerttvlle kymljätteelle
huoltokorjaamo ja telakka
venevuokraamo
suurille huvialuksille tarkoitettu satama-allas pidettv kyt
t6kelpoisena thn tarkoitukseen
talvisäilytystilaa
muu varustus taulukossa 5.

54 Kahvisaari-Niemi
Kotisatama moottori- ja soutuveneille
-

venepaikkamäärää ja varustelua lisättävä nykyisestä erillisen
suunnitelman mukaisesti.
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55 Nukkula
Vierassatama moottori-,
-

-

-

-

-

purje- ja soutuveneille

laituritilaa 1 laivalle, vain matkailuliikenteelle
laituripaikkoja 10...30 veneelle
silytyskentt 20...40 veneelle
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.

Heinola
Heinolassa tulisi olla 400.. .700 venepaikkaa kotisatamissa
(laituripaikkoja ja silytyskentt) vuonna 1985. Suunnitel
massa on esitetty Heinolan keskustan tuntumassa olevat sata
mat vain yhdellä merkinnll sekä erikseen Hevossaaren satama.
Nykyisten satamien laajentamis- ja parantamistarpeeSta olisi laa
dittava erillinen selvitys ja suunnitelma (Jyvskyln tapaan),
jolloin eri venetyyppien ja asutuksen sijoittumisen vaikutukset
voidaan ottaa riittvsti huomioon.
56 Heinola
Koti- ja vierassatama moottori-,
vasatama
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

purje- ja soutuveneille sek.lai

laituritilaa 3 laivalle, joista 2 paikkaa vain matkailuliiken
teelle
huoltokorjaamo ja telakka (konepajan rannassa)
polttoaineen myynti laiturilla (konepajan rannassa]
kotisatamapaikkoja lfsttvä erillisen suunnitelman mukaan
vieraslaiturissa 30...50 venepaikkaa
palvelut yleensä vlittömsti rannan tuntumassa ja korkealuok
kaisina
laituriportit ja vartiointi
jätteiden vastaanottolaitteistot myös suoraan veneistä ja lai
voista kerättävälle käymäläjätteelle
venevuokraamo
muu varustus taulukossa 5.

57 Hevossaari
Laivalaituri
-

-

-

-

laituripaikkoja laivoille ja veneille erillisen suunnitelman
mukaan
keskustan tuntumaan merkitty telakka voisi mahdollisesti sijai
ta täällä
veneiden veteenlaskuluiska
muu varustus taulukossa 5.

Heinolan mlk.
58 Onali
Laivalaituri mahdolliseen siltaan liittyen
-

varustelu taulukossa 5.

(uusi satama)
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•YD.[0
Laivalaituri
-

-

laituri 1 laivalle ja 20 veneelle
silytyskentt 20 veneelle
muu varustus taulukossa 5.
•P0P9bi

Kotisatama moottori-,
-

-

-

61

purje- ja soutuveneille (uusi satama)

laituripaikkoja 30 veneelle
silytyskentt 30 veneelle
muu varustus taulukossa 5.
Sulkavankoski

Noottori- ja soutuvenevalkama
-

-

-

-

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 10 veneelle, my5s vierailijoille
silytyskentt 20 veneelle
muu varustus taulukossa 5.

litti
62 Vuolenkoski
Koti- ja huoltosatama moottori- ja soutuveneille (uusi satama)
-

-

-

-

-

-

laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 40 veneelle
ilytyskentt 30 veneelle
huoltolaiturissa tilaa 5 veneelle
polttoaineen myynti rannalla
muu varustus taulukossa 5.
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kappaletta. Näiden vaatimien vähäisten rakenteiden ja varustelun
edellytetään vuoteen 1985 mennessä täyttävn taulukossa 5 esitetyt
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den kuin erikseen merkittyjen veneilysatamien varaaminen ole suo
tavaa.
5.4

VENEILYN TURVALLISUUS

5.41
Virallisten
teet

väylien

turvalait

Päijänteen vesistäalueen väylien turvalaitteina on käytetty viit
toja, loistoja, kummeleita, linjamerkkejä ja poijuja. Väylät on
merkitty ensisijaisesti reunoiltaan viitoilla. Viitoituksessa
noudatetaan ilmansuuntiin perustuvaa kardinaaiijärjestelmää eikä
viitoissa käytetä koreja. Viittoja ei ole asetettu etäällä väy
listä olevien karien ja matalikkojen merkeiksi. Väyliliä pysy
mistä helpottamaan on rakennettu myös linjamerkkejä ja loistoja.
Suunnittelualueella on eri tyyppisiä loistoja kaikkiaan 29 kap
paletta. Nämä ovat yleensä sektoriloistoja, joko kaikkialle sa
manvärisiä valoa lähettäviä tai eri värein väylän suunnan osoit
tavia.
Ahtaissa paikoissa on lähinnä uiton takia korvattu muutamia viit
toja poijuilla, jotka paremmin kestävät nippulauttojen yliajon.
Kummeleita on saarten ja niemien kärjissä paikanmääritystä hei
pottamassa. Niissä aikaisemmin olleita puisia tunnuskuvioita ei
ole uusittu.
Edellä lueteltujen varsinaisten turvaiaitteiden lisäksi on eri
laisia muita vesiliikenteen turvallisuuden kannalta tarpeelli
sia rakenteita. Tällaisia ovat mm. kanavien ja siltojen laiva
johteet. Väyliä ylittäviin siltoihin on merkitty taattu alikui
kukorkeus, ilmajohtojen kohdalla tämä ilmoitetaan rannalla ole
vissa suurikokoisissa tauluissa.
Tavallisten viittojen näkyvyys on heikko huonolla säällä ja
pimeässä eikä nykyisistä loistoistakaan ole apua tällöin kuin
paikoitellen pääväylällä. Tästä syystä on kesällä 1976 aloitet
tu linjataulujen rakentaminen pääväylälle Jyväskylästä alkaen.
Jos linjataulut varustetaan valoilia helpottuu erityisesti
iltaisin ja öisin tapahtuva vesiliikenne ja veneily. Samaa vai
levyin
kutusta olisi viittojen ym. varustamisella heijastavin
tai nauhoin.
haitalliset
kannalta
5.42
Veneilyn
ja
erityiskohteet
ja
vaaralliset
tilanteet
Veneilyn turvallisuuteen vaikuttavat moninaiset tekijät kuten
vesistön ominaisuudet, väylien turvalaitteet, sää, veneen omi
naisuudet ja varusteet sekä tärkeimpänä veneilijän omat tiedDt,
taidot ja harkintakyky. Veneilyn ja veneilijöiden määrällinen
lisääntyminen, veneiden nopeuksien kasvu ja käyttöajan piden
tyminen ovat asettaneet uusia vaatimuksia myös turvalaitteil
le ja kartoille.
Päijänteen alueen veneilylle vaarallisia kohteita kartoitet
tim veneilyjärjestöille ja luotseille osoitetulla kyselyllä
sekä kenttäinvontoinnilla. Näin saatiin tieto yli 80 kohteesta,
joiden joukossa on mm. puutteellisiksi koettuja turvalaitteita,

rnerkitsemättämiä karikoita, matalia ilmajohtoja ja siltoja sekä
karttatietojen puutteellisuuksia. Kyselyllä ja inventoinnilla ssl
vitettiin myös veneilijöiden kannalta käyttökelpoisimmat keinot
vaarallisuuden vähentämiseksi.
Nykyisillä väylillä on merkinnät koettu puutteellisiksi varsinkin
huonolla säällä liikkumisen kannalta. Tähän toisi osaltaan paran
nusta pohjois-etelä-suuntaisen pääväylän varustaminen valaituin
linjatauluin. Erillisiä valopoijuja tarvitaan kuitenkin hankalim
piin paikkoihin. Viittojen varustaminen koreilla helpottaisi niide
n
havaitsemista merkittävästi, samoin kuin nykyisten loistojen valo
tehon nostaminen. Väylien lähettyvillä on lisäksi muutamia kivik
oi
ta, joita ei ole merkitty viitoilla. Kartassa 1 ja liitteessä 14
on
edellä mainittujen lisäksi esitetty muitakin väyliin liittyviä vaa
rallisia kohteita, yhteensä 18 kpl. Näistä erityisesti matalat
11majohdot koetaan purjeveneilijöiden kannalta vaarallisiksi. Kaikki
ilmajohdot olisikin väylillä. myös tässä suunnitelmassa esitetyillä
uusilla väylillä ja reiteillä, sekä pääveneilyalueslla niiden ulko
puolellakin korotettava li-metrisen veneen turvallisen alituksen
edellyttämään korkeuteen, Korkeutta osoittavien taulujen tulee ol
la selvästi nähtävissä kaikkien vesistöjä ylittävien ilmajohto
jen
kohdalla. Kaikki ilmajohdot tulisi myös merkitä merikarttoihin
,
myös sellaiset, jotka eivät yhtä mitään väylää tai ehdotettu
a
reittiä.
Väylien ulkopuolella suosituilla veneilyalueilla tai tässä suun
ni
telmassa ehdotetuilla veneilyrsiteillä olevat vaar
allisimpina pide
tyt kohteet (yht. 45 kpl) ja niiden vaatimat toimenpiteet on esi
tetty kartassa 1 ja liitteessä 15.
Kartasta 1 ja luetteloista (liitteet 14 ja 15) puuttuvat yksi
löi
tyinä ehdotettujen uusien väylien lähettyvillä sijaitsevat vaar
al
lisina pidetyt kohteet. Ne edellytetään merkittäviksi tai pois
tet
taviksi tutkimuksen jälkeen väylätöiden yhteydessä.
Matalat sillat koetaan purjeveneilijöiden kannalta haitallisik
si
veneilyaluetta supistaviksi. Myös losseista on jossain määrin
haittaa, erityisesti Kellosalmessa, jossa lossivaijerit on aina
erikseen laskettava alas suurehkon veneen ohittaessa. Osa mata
lis
ta silloista on suhteellisen uusia, eikä niiden korottamiseen vain
purjeveneilyn tarpeita varten liene lähivuosina realistisia mahdo
l
lisuuksia. Uusia siltoja rakennettaessa ja vanhoja uusittaes
sa oli
si niiden alikulkukorkeudet sovitettava kartassa 1 esitetyn väyl
äja reittiluokituksen mukaan mitoitusnormeja seuraten. Jos mata
lam
pia siltoja kuitenkin tehdään, olisi niiden oltava yksinker
taisin
avauslaittein varustettuja.Siltojen yhteyteen olisi
hyödyllistä
asentaa sellaiset riittävän suurikokoiset ja seivä
lukuiset veden
korkeusasteikot, joista voisi suoraan lukea silln
kulloisenkin
alikulkukorkeuden. Tämä olisi tarpeellisinta Karisa
lmessa.

ja

Jonkin verran haittaa veneilylle on myös vesis
töjä alittavista tai
niihin päättyvistä vesijohdoista ja jäteveden
purkuputkista. Varsin
kin viimeksi mainittujen maastomerkintää tulis
i parantaa, mikä oli
si omiaan edistämään myös jäällä liikkumisen
turvallisuutta. Myös
merkintää merikartoissa tulisi parantaa ja pitää
ne näiltäkin osin
ajan tasalla.
Haittaa ja vaaraa veneilylle on jossain määrin
myös uittotoiminnas
ta, jota käsitellään lähemmin kohdassa 6.11.
Muusta vesiliikenteestä
ei ole todettu olevan huomattavaa haittaa.
Kantosiipialus Tehin
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nopea lähestyminen saarten tai niemien takaa on kuitenkin aiheut
tanut vaaratilanteita soutu- ja purjeveneillä liikkuville. Suun
nittelualueella oleva VosijäTven kanava ei nykyisin aiheuta eri
tyisiä vaaratilanteita. Kalkkisten kanavassa sulkuporttien sisäl
lä olevaan reunasiltaan tulisi laittaa puinen hankauslista nykyi
sen veneitä vahingoittavan betonireunan sijaan. Saman kanavan
alapuolella olisi veneiden odotusmahdollisuus turvattava myäs
nippulautan ohikulun aikana.
Päijänteen alueen kartoitus on vesistän osalta vanhentunut, sillä
merikarttalehdet on piirretty vuosina 1919.. .1926. Sen jälkeen
niihin on tehty vain pienehk6jä tarkistuksia vuosittain. Perustie
tojen vanhentuneisuudesta johtuen ei uusia karttoja voida tehdä
ilman uutta täydellistä mittaus- ja kartoitusty6tä. Erityisen huo
no tilanne onKonnivedellä., josta ei ole syvyystietoja muualta kuin
Heinolan puoleisesta päästä. Kartat olisi lähivuosina saatettava
kaikinpuolin ajan tasalle ja pidettävä sellaisina my(5s muiden kuin
väyliä ylittävien siltojen, ilmajohtojen ja vastaavien veneilyyn
vaikuttavien tietojen osalta.
5,43
Venei lyn
toiminta

valvonta

ja

pelastus

Veneilyn valvonnasta vastaavia viranomaisia ovat merialueilla tulii, poliisi, merivartiosto ja merivoimat. Päijänteen alueella
näistä toimii vain poliisi. Liikkuvan poliisin kaksi venettä on
vakituisesti sijoitettu Lahteen ja Jyväskylään ja näillä suorite
taan partiointia periaatteessa koko suunnittelualueella. Lisäksi
on luonnollisesti paikallisilla poliisiviranomaisilla omaa vene
kalustoa, mutta sitä ei käytetä jatkuvaan valvontaan tai onnetto
muuksien ehkäisyyn.
Väylien ja turvalaitteiden kunnosta vastaa merenkulkuhallituksen
alainen luotsipiiri, jDnka toimisto on Jyväskylässä. Luotsipiirin
päällikän lisäksi toimii suunnittelualueella viisi luotsia joiden
nimet ja osoitteet ovat liitteessä 16.
Vapaaehtoisuuteen perustuva pelastusseuratoiminta on merialueilla
viides veneilij5itä auttava organisaatio. Järvialueillakin toimii
Suomen Neripelastusseuran jäsenyhdistyksiä, ja näillä on usein
hyvät resurssit varsinaisiin etsintä-, avustus- ja pelastustehtä
viin. Päijänteen alueella toimii 5 pelastusseuraa Jyväskylässä,
Lahdessa, Heinolassa, Sysmässä, Korpilahdella ja viimemainitun
alajaostona Jämsän laivue. Varsinaisia pelastustarkoitukseen han
kittuja aluksia ovat Urtti ja Poronselkä Jyväskylässä, Kuutti
Lahdessa ja Anna Qadd Korpilahdella. Ilmoitus onnettomuustapauk
sista voidaan tehdä erityisiin aluehälytyskeskuksiin lyhytaalto
radioilla tai puhelimitse. Koko Päijänteen kattava ympärivuoro
kautinen päivystys kesäaikana pyritään saamaan toimintaan lähi
vuosina. Kiinteiden asemien lisäksi Päijänteen Pororiselällä toimii
tukikohtana radiolaittein varustettu proomu kesäaikana. Seurojen
jäsenten omista veneistä voidaan tarvittaessa muodostaa esim. et
sintälaivueita pelastusalusten avuksi. Seurat harjoittavat my6s
jäsentensä koulutusta etsintä-, pelastus- ja ensiaputehtäviin
sekä yleistä turvallisuuteen tähtäävää valistustoimintaa.
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Veneilyn yh kasvaessa edellytetn valvonnaltakin lisntyvi
resursseja. Voneiden kuntoon ja varustukseen sekä yleiseen ve
nekäyttiytymiseen kohdistuvan valvonnan lisksi tarvittaisiin
kehittyessä,
jo nyt, mutta erityisesti
valvontaa myös esim. roskaamisen ja luonnon tarpeettoman kulut
tamisen ehkisemiseksi. Kansallispuistohanke asettaa tässä suh
teessa omat erityisvaatirnuksensa. Viranomaisten, Pijnteell
lhinn liikkuvan poliisin, kalustoa ja toimintavalmiutta tulisi
list ja parantaa. Pelastusseurojen olisi saatava merkittv jul
kista taloudellista tukea toiminnalleen ja samoin veneilyseurojen
katsastustoiminnallaen. Tärkeimpiin luonnonsatamiin saarissa tuli
si saada hätäpuhelimia nopean avunhankinnan helpottamiseksi.
5.5

MUUT KOHTEET JA TOIMENPITEET

5.51
harrastusalueet
Veneurhej lun
iminta
jäällä
hejiuto
talviur

ja

Kilpapurjehdusta harrastetaan aktiivisesti useissa paikoissa suun
nittelualueella. Veneilyseurat järjestävät kymmeniä jäsenten väli
siä ja valtakunnallisja kilpailuja. Suuri osa purjehduskilpailuis
ta tapahtuu vakiintuneilla alueilla, jotka on esitetty kuvassa 10.
Huomattavin vuosittainen tapahtuma köliveneiden osalta on Päijän
nepurjehdus Jyväskylästä Vääksyyn tai toisinpäin vuorovuosina. Vilk
kainta purjehdusaluetta on Vesijärven eteläosa, missä järjestetään
optimistijol
erityisesti kevytvenekilpailuja, esim. kesällä 1976
.
lien SM-kilpailut
Moottorivenekilpailujen merkitys Päijänteen alueella on viime vuo
sina vähentynyt ja seurojenkin toiminta on keskittynyt tältä osin
enemmän retkeilyyn, veneiden katsastukseen sekä koulutus- ja pe
lastustoimintaan. Viimeksi vuonna 1974 järjestettiin ns. Päijänne
Race, moottoriveneiden valtakunnallinen matkakilpilu. Seurojen
jäsenten välisiä päivä- ja yösuunnistuskilpailuja on järjestetty
lukuisasti. Ratakilpailuja ei ole valtakunnallisella tasolla jär
jestetty viime vuosina.
Vesihjihtoa harrastetaan suunnittelualueella aktiivisesti ja kil
pailumielessä vain Muuramen vesiurheiluklubin piirissä. Seura siir
tyi kesällä 1976 Jyväsjärvelle entiseltä tukikohta-alueeltaan Muu
ratjärveltä. Yksityisiä vesihiihdon harrastajia on eri puolilla
suunnittelualuetta, mutta kilpailutoimintaa tai jatkuvaa harjoitte
lua ei tiettävästi ole muualla.
Soutua ja melontaa ei päävcneilyalueella harrasteta kilpailutarkoi
tuksessa, sillä Lahden ja Jämsänkosken radat ovat erillisillä,
pienemmillä järvillä. Tämä johtuu osaltaan mainittujen urheilulajien
vesialueelle asettamista vaatimuksista, lähinnä suojaisuudesta ja
häiriöttömyydestä.
Veneurheilun vaatimien ratojen järjestäminen on suhteellisen halpaa
moniin muihin urheilumuotoihin verrattuna. Siitä huolimatta on jär
jestelyjen toteuttaminen yleensä seurojen jäsenten aktiivisuuden
varassa. Ristiriitoja veneurheilun ja toisaalta muiden vesien käyt
tömuotojen välillä on esiintynyt lähinnä vesihiihdon yhteydessä.
Purjehdus-, soutu- ja melonta-alueiden sijainnista lähellä asutusta
ei sen sijaan aiheudu meluhaittojakaan kuten moottoriveneilystä.
Kuvassa 10 esitettyjen kilpapurjehdusalueiden säilyttäminen tarkoi
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tukseonsa sovoliaina
jkL;i tuottano väikouksi a. Ni i ll on
yleensä vain vi1tett9vi toimintoja ja rakentamista, joista saat
taisi aiheutua vaaraa tai haittaa veneilij6ille. Tarkempaa sijoi
tuksen selvitystä vaativat kuvassa 10 esitetyist alueista Vksyn
ja Heinolan läheisyyteen ehdotetut vesihiihtoradat sekä soutu- ja
melontaradat.
Talviaikana jll harrastetaan lhinn ulkoilua, hiihtoa ja pilk
kimist. Luistelu on soloista johtuen melko vhäist luonnon
jilli, varsinkin pitkimatkainen retkiluistelu. Talvella 1976 oli
kuitenkin Vesijrvellii avattu rata Lahdesta Viksyyn, jossa pidet
harjoitet
tiin kansainväliset matkaluistelukilpailutkin.
tavat talviurheilulajit eivät aseta vaatimuksia vesien muulle käy
t6lle eivtk ole ristiriidassa niitten kanssa. Luontaisia edelly
tyksii voidaan parantaa lhinni vain luistelun osalta auraamalla
sopivia ratoja.
5.52

Vene iden

vuokrausto

iminta

Kuten kohdassa 4.15 on todettu, Pijnteen alueella on matkaili
joille tarjolla vuokrattavaksi enimmäkseen vain soutuveneit
erilaisissa matkailuyrityksiss. Matkailun lisntyess ja vaa
timustason kasvaessa ei näin vhinen ja yksipuolinen vuokravene
kanta pysty tyydyttmn kysynt. Nykyisin on suosituissa mat
kailukohteissa ja kaupungeissakin erittiin vaikeata saada vuokra
tuksi esim. moottori- tai purjevenett miehist6ineen tai ilman
eikä aina ole tarjolla soutuvenettkn.
Syitä vuokraveneiden vhyyteen ovat mm. korkeat hankintakustan
nukset, kauden lyhyys, lainsdnnön aiheuttamat ongelmat sekä
iskitekijt vakuutusongelmineen kaluston ja käyttjien kannalta.
Osittain on syyn myös virkistys- ja matkailupalveluiden yleinen
yksipuolisuus jolloin ei ole koettu tarpeelliseksi hankkia ve
neit paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyden ja
harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi.
Nykyisen tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eri tyyppisille veneil
le yhteniset mrykset veneen ominaisuuksista ja varusteista
sekä joustavasti toimiva tarkastus- ja valvontamenettely. Vuok
raveneiden tarjonnan lisminen edellytt myäs aktiivista tie
dotustoimintaa. \iuokralle tarjottavien venetyyppien turvallisuu
teen olisi jo hankintavaiheessa kiinnitettv erityistä huomiota.
Nykyisin on saatavana suhteellisen kokemattomienkin veneilij6iden
kytt56n soveltuvia eri tyyppisiä veneit ja niihin turvallisuut
ta lisvi varusteita.
Varsin vhisi1l kustannuksilla on venei1yst kiinnostuneille
osoitettavissa turvallisia ja mielenkiintoisia reittejä rantau
tumispaikkoineen. Veneiden kyttjien opastamiseen sekä veneen
ksittelyn
ja muiden turvallisuuskysymysten ett luonnossa liik
kumisen suhteen tulisi kiinnitt huomiota, kun veneit annetaan
vuokralle. Tmi on erityisen tärke jos asikkaina on ulkomaalai
sia. Ilman kuljettajaa tai miehist6 vuokrattavien veneiden ii
sksi tarvitaan suurimmissa keskuksissa kuljetuspalveluja, lyhyi
t kiertoajeluja tai pivpurjehduksia kokeneen veneilijän johdol
la. Retkiä voitaisiin järjestää my6s useilla veneillä samanaikai
sesti, jolloin reitit tuntevan oppaan mukana voisivat useat vene-

kunnat retkeill omilla tai vuokratuilla veneill. Vastaavaa toi
triintaa on jo nyt esim. melontaseuroilla.
Taulukossa 26 on esitetty ehdotus tärkeimpien venevuokraamoiden si
jaintipaikoiksi ja kalustoksi. Siinä ei ole erikseen otBttu huomioon
kaikkia olemassa olevia ja suunniteltuja matkailukeskuksia, leirin
tialueita ja majoitusliikkeit joiden omaa asiakaskuntaa varten
tulisi olla my5s venevuokrauspalvelu. Kunkin tyyppisten veneiden
koko ja mr olisi harkittava kussakin tapauksessa erikseen.
Taulukko 26.

Ehdotus tärkeimpien venevuokrauspaikkojen sijoittami
sesta ja niiden kalustosta vuonna 1985 pveneilualu
eella.
Tarvfttavat palvelut

Paikka
Soutuveneit
Lahti,

Moottoriranta
Nukkula
Asikkala, Vksy
Pulkkilanharju
Heinola
Padasjoki, kirkonkylä
Kelveneen alue
Sysm, kirkonkylä
Suopelto
Isoranta
Kuhmoinen, kirkonkylä
]äms, Seppola
Kaipola
Luhanka, kirkonkylä
Korpilahti, kirkokylä
Putkilahti
Säynätsalo
Jyväskylä, satama
Kuokkala

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kanootteja
x
x
x

Noottoriveneit

x
x
x
x

Purjeveneit
x
x
x
x

x

x
x
x

Vesi
hiih
toa

x

x
x

x
x
x

Venekulj.

x
x

x

X

X

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

Natkailuun
liittyvät
veneilyyn
5.53
vaikuttavat
toimenpiteet
5.531

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Suunnittelun kohteena olevalla pääveneilyalueella oli välitt6mästi
rannalla tai rannoilla sijaitsevissa kaupungeissa ja taajamissa ke
sällä 1976 yhteensä noin 30 hotelli- tai motellitasoista majoitus
liikettä. Vastaavasti matkustajakoteja tai retkeilymajoja oli 14,
leirintäalueita 14 ja lisäksi erilaisia yhteis6jen tai muuten ra
joitetun piirin käyttLiön tarkoitettuja majoitus- tai telttailupaik
koja. Kuvaan 13 on merkitty matkailijoilin tarkoitetut majoitusliik
keet ja leirintäalueet siten, että samassa paikassa tai paikkakun
nalla olevat samantasoiset palvelut on esitetty vain yhdellä symbo
lilla. Kahdeksassatoista kohteessa on veneilijiden kannalta käytt6kelpoisella etäisyydellä ravintola tai useampia sekä lisäksi muuta
massa paikassa kahvila. Naatilamatkailua ei ole tässä yhteydessä sel
vitetty.
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Veneretkc;lij5iden ja -matkai lijoiden osuutta majoittis- ja x’a
vitsemuspalvelusten k5yttjIst ei olo selvitetty. Se ci ylei
sesti ottaen ole vicl merkittivi, I llL kaikki palvelut kahta
lukuunottamatta ovat myös maanteitso liikkuvien ja paikkakunta
laisten helposti saavutettavissa. Eriiss kohteissa voidaan to
deta veneell kulkevien lisvn asiakasm3ri. Varsinkin ra
vintolapalveluja kyttvist veneilij6ist suurin osa saapunee
kuitenkin loma-asunnoltaan.
Satamasuunnitelmassa vuodelle 1985 on vierassatamien sijoitte
lussa otettu huomioon nykyinen majoituspalvelujen tarjonta ja
ennakoitu jossain mrin tuleviakin. fiulden satamatyyppien yh
teydess ei majoitus- tai ravitsemustiloja edellytet vlttmt
t olevan, mutta ne tydentisivt ja lisisivt kuitenkin mm.
huoltosatamien ja laivalaitureiden käytt6. Uusien palvelujen
keskittminen tärkeimpien vierassatamien tuntumaan parantaa nii
den kytt6kelpoisuutta veneilijöiden kannalta ja vastaavasti
my6s itse palvelujen kannattavuutta.
Suunnitelmaan ei ole merkitty kaikkien erillisten majoitusliik
keiden ja leirintalueiden nykyisiä laitureita. Näiden silymi
nen ja tarpeen vaatiessa parantaminen on veneilyn kannalta mer
kittvi. Samoin kaikkien uusien, rannalle mahdollisesti raken
nettavien matkailupalvelujen yhteyteen tulisi rakentaa laituri
veneretkeilyn ja -matkailun tarpeisiin.
5.532 Erityiskohteet
Tss yhteydessä ksitelln kuvan 5 jaottelun mukaisia kulttuu
ri- ja maisemakohteita. Pijnteen alueella tällaiset kohteet
jakaantuvat melko tasaisesti, kuten kuvassa 16 on esitetty.
Kulttuurikohteista on merkitty 12 museota tai paikkakuntaa,
jossa on useampia museoita, 8 toistuvan perinnetapahtuman tai
näyttelyn paikkaa sekä 27 merkittv kulttuurimaisemakohdetta.
Naisemakohteista on kuvassa 16 esitetty 6 erityistä luonnonnh
tvyytt ja 12 nk5alapaikkaa. Lisäksi karttaan 1 on merkitty
6 maisemakokonaisuusvy6hykett. Viimeksi mainittuja voisi esit
t useampiakin, mutta ne posin sisältyvät ehdotettuun kan
sallispuistoalueeseen tai karttaan 1 merkittyihin laajoihin
veneilyn kohdealueisiin.
Lähes kaikilla mainituilla erityiskohteilla on merkitystä ve
neilylle. Ne ovat yleensä helposti vesitse saavutettavissa tai
nhtvissäkin, jotkut ovat jopa vain veneell tavoitettavia.
Näiden kohteiden ja tapahtumien silymiseen olisi kiinnitett
v erityistä huomiota, joten esim. matkailuun liittyvän ja
muun rakentamisen yhteydessä on varottava tuhoamasta luonnon
ja kulttuurin muistomerkkej. joidenkin kohteiden tavoitetta
vuutta vesitse olisi syytä parantaa laiturein ja asianmukaisin
opastein.

5.54

5 u o

j e 1 u a 1 u e e t

Suunnittelualueella ei ole toistaiseksi lainkaan pvenei1yalu
eeseen rajoittuvia tai sen vlitt6mss 1heisyydess olevia
lailla vahvistettuja kansallis- tai luonnonpuistoja. Netshal
lituksen pt5ksel1 rauhoitettuja aarnialueita ja luonnonhoito
metsiä on muutamia, samoin luonnonsuojelulakiin perustuvalla
lninhallituksen pt6ksell rauhoitettuja pienialaisia luon
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nonsuojolualueita ja iuonnonmuistomorkke1ä. Lähin luonnonpuisto
on Padasjoella sijaitseva 2O hehtaarin laajuinen Vesijaon luon
nonpuisto.
Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen seutukaavaliittojen suojelua ja vir
kistystä käsittelevissä vaihekaavaehdotuksissa esitetään useita
uusia er asteisia suojelualueita pääveneilyalueelta ja sen tuntu
masta. Merkittävin hanke veneilyn kannalta tarkasteltuna on Kelve
neen saaristoalueen muodostaminen kansallispuistoksi, jota varten
Suomen Akatemian kansallispuistotyöryhmä on laatinut yksityiskoh
taisen suunnitelman.
Kelvene on sijaintinsa, hyvien virkistyskäyttöön soveltuvien ran
tojensa ja hienojen maisemiensa puolesta sopiva virkistyalueena
toimivaksi kansallispuistoksi. Alueen luonto on kuitenkin paikoi
tellen heikosti kulutusta kestävä ja tästä syystä on suunnitelmas
sa esitetty eri toimintojen rajauksia, joilla valvonnan ja hoito
toimenpiteiden ohella ohjaillaan käyttää.
Muita suunnittelualueen tuntumassa sijaitsevia kansallispuistoksi
ehdotettuja kohteita ovat Rutajärven ja Haapasuon suo- ja harjualue Leivonmäellä sekä Isojärven alue Kuhmoisissa (kuva 16).
Kumpaankaan näistä ei ole veneellä kulkuun kelpaavaa yhteyttä Päi
jänteeltä, mutta kanoottiretkeilyyn on kuitenkin mahdollisuuksia.
Tässä veneilysuunnitelmassa ei pienialaisia suojelukohteita ole
merkitty kartoille, sillä niillä liikkuminen ei useinkaan ole
suotavaa. Väylien ja satamien sijoittelussa on tällaiset kohteet
otettu huomioon, samoin kuin ne julkisessa omistuksessa olevat
suojellut tai suojeltavaksi ehdotetut alueet, joilla liikkumista
voidaan pitää suotavana tai vain vähäistä haittaa aiheuttavana.
Kelveneen alueen osalta on pääosin seurattu kansallispuistotyöryh
män ehdotusta suljetuista alueista, väylistä ja satamista.
5.55

E r i t y i s a 1 u e e t

Veneilyn kannalta haitallisia, suuria, erityiseen käyttöön otettuja alueita ei suunnittelualueella ole. Puunjalostuslaitosten lähi
‘jedet ovat kuitenkin usein puutavaran käsittelytoiminnan ja -lait
teiden johdosta vaarallisia veneilijöille. Kalkkisten kanava vilk
kaan uittotoiminnan ja Vesijärven kanava ahtautensa ja vilkkaan
liikenteen johdosta ovat veneilyn kannalta erityisalueita.
5.56

Naisemahäiriöalueet

Kaikkien eri veneilymuotojen, erityisesti kuitenkin veneretkeilyn,
alueelliseen suuntautumiseen vaikuttaa palvelujen ja erityiskoh
teiden ohella myös vesimaiseman yleinen laatu. Päijänteen selkävesillä ei yleensä ole tapahtunut maisemaa pilaavaa rakentamista
tai muita toimenpiteitä. Kaupungeissa ja taajamissa sekä niiden
lähistöllä on kuitenkin huonosti maisemaan sopeutuvia tehdaslai
toksia, varastoalueita sekä kiinteää ja loma-asutusta. Niemissä,
salmissa ja saarissa on muuallakin rantoja, joilla huomattavan
paljon loma-asuntoja on rakennettu huonosti maisemaan sopeutuvasti.
Paikoitellen on myös kauas selillekin näkyviä avohakkuualueita.

tJ’

Vesimoieman kannalLa epäedullisio eri tyyppisiä t€ollisuus
Ja
varastoaluei ta on mm. Jyväskylässi, 3äynätsalonsa, ]ämsässä ja
a do
n
Uuden toiminnan ja rakentamisen sijoittumista välittömästi ran
noille on viime vuosina pyritty vähentämään mm. kuntien rakennus
järj estyksiin otetui ila määräyksillä, rakennuslupamenettelyssä,
sekä rantakaavoja hyväksyttäessä. Veneilyynkään liittyviä toi
mintoja ja rakenteita ei tulisi sijoittaa maisemallisesti arkoi
hin kohtiin, vaan riittävän etäälle niistä, Mahdollisimman ehjän
vesimaiseman säilyttäminen tulisi kaikessa uudisrakentamista sekä
korjaus- ja muutostöitä
ohjaavassa toiminnassa ottaa yhtenä nä
kökohtana huomioon.
5.6

VESIMATKAILULIIKENTEEN KEHITT?J1INEN

Vesimatkailuliikenteen historiaa on käsitelty kohdassa 2.31 ja
nykytilaa kohdassa 4.2. Tulevaisuudessakaan ei liene mahdollista
palata vuosisadan alkupuolella vallinneisiin alusten ja reittien
määriin, sillä välttämättömän matkustamisen aiheuttamia tarpeita
ei laivaliikenteellä ainakaan Päijänteen pituussuuntaisesti voida
tyydyttää, Kantosiipialus Tahi on kuitenkin toiminut jossain mää
rin myös varsinaisena joukkoliikennevälinaenä, sillä se kulkee
Lahden ja Jyväskylän välin samassa ajassa kuin nopeimmat linja
autoj en pi kavuorot.
Järvimatkailutoimikunta 1973:n mietinnössä Päijänteelle hankit
tavaksi kaavailtu uusi 300 matkustajan päiväliikennealus toisi
merkittäviä uusia mahdollisuuksia sekä reitti- että risteilylii
kenteeseen. Näiden alusten hankintakustannukset ja rahoitusvaikeu
det ovat kuitenkin lykänneet jo ensimmäisenkin, Saimaalle tarkoi
tetun, hankintaa. Toistaiseksi ei olekaan varmaa ajankohtaa tie
dossa millDin valtio osallistuisi Päijänteelle sijoitettavan uuden
aluksen hankintaan,
Järvimatkajlutoimikunta 1973:n esittämien uusien alusten sijaan
on eri tahoilla selvitetty myös käytettyjen ostamista. Käytetty
jä suuria aluksia on tähän mennessä hankittu vasta Saimaalle.
Reitti- ja risteilyliikennettä harjoittavien alusten lisäksi tar
vitaan tulevaisuudessakin lyhytmatkaista kiertoajelu, yhteys- ja
tilaus liikennettä välittäviä vesibusseja.
Kaikkien alusten tarpeeseen vaikuttavat mm. vireillä olevat mat
kailukeskus- ja hotellisuunnitelmat, jotka tulisivat sekä aiheut
tamaan liikennetarvetta että vetämään liikennettä puoleensa. Ris
teilyille, kiertoajeluille ja tilausliikenteellekin voidaan jär
jestää parempia toimintaedellytyksiä varaamalla sopivia rantautu
mispaikkoja. Tällaisia on tässä suunnitelmassa osoitettu useita,
sillä kartassa 1 luonnonsatamiksi merkityt edellytetään varustet
tavaksi sellaisella laiturilla, johon suuretkin alukset voivat
tilapäisesti kiinnittyä ainakin hyvän sään vallitessa. Tärkeimpiä
luonnonsatamapaikkoja matkailuliikenteen kannalta ovat Päijänteen
pohjoispäässä Mämminniemi, Neittyven saaret ja Rutalahti. Vesi
järvellä tärkein kohde on Enonsaari ja eteläisellä Päijänteellä
Kelveneen alueen satamapaikat.
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Nykyisten alusten kytt lähitulevaisuudessa sekä uusien alusten
määrällinen ja alueellinen tarve vaativat tarkempaa suunnittelua,
erityisesti taloudellisten resurssien osalta, kuin mihin tässä
suunnitelmassa on mahdollisuuksia. Tulevan liikenteen kaavailuissa
olisi nykyisten pitkittäissuuntaisten reittien ohella selvitettävä
tarkemmin poikittaissuuntaisten yhteyksien tarvetta ja toiminta
edellytyksiä. Maantieteellisesti parhaat edellytykset poikittais
liikenteeseen olisi Sysmän ja Kuhmoisten välillä.
Päijänteen vaikutuspiirissä esillä olleet kanavointihankkeet, Kei
teleen yhdistäminen Päijänteeseen ja lisveden kautta Vuoksen vesis
töalueeseen sekä toisaalta Kymijoen alaosan kanavointi Konnivedel
tä mereen, vaikuttaisivat toteutuessaan my5s vesimatkailuliiken
teeseen, jos ne toteutettaisiin normaaleina sulkukanavina. Vesi
matkailuliikenne ei tule olemaan kanavien rakentamiseen ratkaise
vasti vaikuttava liikennemuoto, mutta sen toimintaedellytykset on
otettava kuitenkin huomioon rakenteiden mitoituksessa.
Keiteleen kanava monipuolistaisi erityisesti Jyväskylästä lähtevää
matkailuliikennettä. Välille Jyväskylä-Äänekoski, tulisi viisi
sulkua ja koko välin kulkuajaksi esim. Suomi-laivalla noin kuusi
tuntia. Tämä olisi kiertoajeluilla liian pitkä aika, joten enemmän
matkustajia saataisiin todennäkäisesti lyhyemmille matkoille, joi
den järjestämiseen olisi hyvät mahdollisuudet.
Kymijoen kanavointi merelle asti on suuri hanke ja vaatii tavara
liikenteessäkin uuden kaluston, todennäköisesti tyäntproomuihin
perustuvan, osittain Kymijoen ylittävien siltojen mataluudesta
johtuen. Natkailuliikenteeseenkin käytettävä kalusto olisi uusit
tava osittain. Mutta tämä kanavointi toisikin aivan uusia ulottu
vuuksia Päijänteen matkailulle.
Vesimatkailuliikenteen taloudellisen puolen saaminen kestävälle
pohjalle, kaluston aiheuttamien moninaisten ongelmien selvittämi
nen ja markkinoinnin tehostaminen ovat niin Päijänteellä kuin
muillakin sisävesialueilla tärkeimmät tehtävät toiminnan jatku
vuuden turvaamiseksi. Matkailijoiden mielenkiintoa Päijänteen
aluetta kohtaan lisäisi mm. aikaisemmin mainittujen kanavahankkei
den toteuttaminen.
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6.11

U i t t o

MUIHIN.

Uiton menetelmiä ja uitettuja puumri on käsitelty kohdassa
2.32. Trkeimpjen UIttovy1jen, fllpunpudotuspajkkojen sek kuor
mien suojapajkkoj8n sijainnjt on esitetty kuvassa 4.
Uitolla on suuri taloudellinen merkitys edullisena puutavaran kul
jetusmuotona. Se on lisksj ympristn kannalta suhtelljsen haita
tonta ja vaatii vain vhn alueita, joilla muulle toiminnalle on
asetettava rajoitusj8 Päijnteen alueella olevien merkittyjen
vylien Yllpitoonkjn uitolla onmerkjttv vaikutus muun tavaraliikenteen ollessa lähes olematonta ja matkailuli;kenteen kyt
täess nykyisin vain osaa vylist.
Uiton ja veneilyn suhdetta voidaan tarkastella erikseen nipunpu
dotuspaikkojen, lauttojen kokoamis-, silytys- ja suojapaikkojen
sek varsinaisen hinauksen osalta.
Nipunpudotupaikoille maa-alue
on yleensä vain uittajien kytöss. Pudotuslaiturja ymprivll
vesialueella niput kootaan lautoiksi. Thn tarvittavan vesialueen
laajuus vaihtelee huomattavasti eri paikoissa, samoin rakennettu
jen pollareiden yms.
Vesioikeuskjttelyll on tarkoitus
vahvistaa uittajien oikeudet riittvjjn maa- ja vesialueisiin
sellaisilla pudotuspaikoilla,jotka ivt ole uittajien omistuk
sessa. Illin toiminta, kuten veneily, olisi njl1 alueilla ra
joitettu, ellei sille ole erikseen osoitettu tilaa pudotuspaik
kaa koskevassa suunnitelmassa
Uittajien kannalta veneilijt ei
vt ole toivottuja pudotuspaikoilia, sillä esim. niillä olevaa
ulttajien omaisuutta ei yleensä ole suojattu. Pudotuspaikan vesialueella saattaa lisks; olla uppotukkeja, jotka vaikeuttavat ‘ve
neell kulkua. Uittajjen Omistuksessa olevat pudotuspaikat ovat
ilman muuta P
Sntjsestj venei1ij;lt suljettuja.
Nipunpudotuspaikat ovat kuitenkin usein sijoittune kylien ja
taajamien veneilynkin kannalta parhaille rannoille ja niihin joh
taa riittvn syv vy1. Uudet pudotuspaikat on pyritty sijoit
tamaan pois asutuksen vlittmst lheisyydest. Seuraavassa
mainituilla nipunpudOtuspaikoilla tulisi esitetyt nkkohdat ot
taa huomioon esim. parantamistoimenpiteit tehtess, jotta ve
neilylle aiheutuisi mahdollisimman vhn haittaa uitosta.
2.

Vin5l

tjlleajopaj)

Jyvskyl

Vastapjsel1e rannalle Kuokkalanlahteen suunnitellaan kaupungin
veneilysatamaa
Vliss olevan laivavyln liikennettä ei saa
vaikeuttaa.
3.

Keljonlahti,

Jyv3sky1

Nippujen silytys vedessä katkaisee usein yleisen kulkuväyln ja
haittaa psy veneilysatamaan
Niput tulisi pitää lhempn ran
taa P0hjoisetelsuuntj585j

u
5.

Rutalahti, Korpilahti ja Leivonmäki

Lahden pohjukan molemmin puolin sijaitsevat neljä pudotuspaikkaa
voitaisiin yhdistää. Rutalahtean on ehdotettu vierassatamaa.
7.

Iloniemi,

Korpilahti

Tukkien varastoinnissa vältettävä .]änissaaren salmen sulkemista,
sillä sitä käytetään suojareittinä.
11.

Seppola,

1ämsä

Pudotuspaikka melkein keskellä Jämsän kaupunkia haittaa veneellä
kulkua ]ämsänjoella sillä puut tukkivat ajDittain koko joen.
14.

Tammilahti,

Luhanka

Nykyinen pudotuspaikka olisi siirrettävä väljempään kohtaan eteläm
mäksi. Pudotuslaiturin kohdalle voitaisiin rakentaa venevalkama
laitureineen.
17.

Hopeasalmi, Sysmä

Pudotuspaikkasuunnitelmat ovat katselmusvaiheessa. Paikan raivaus
tarkoitukseen sopivaksi pilaisi tämän maisemallisesti arvokkaan
maantie- ja vesiliikenteen risteyskohdan. Veneilylle aiheutuisi
suoranaista haittaakin salmessa, johon esitetään myös uuden jul
kisen kulkuväylän merkitsemistä.
18.

Liikolanlahti,

Sysmä

Nipunpudotuspaikan läheisyyteen on ehdotettu venevalkamaa
reineen, toiminnat olisi sopeutettava toisiinsa.
19.

Ruolahti,

laitu

Kuhmoinen

Veneilij6iden laituritarve tässä tärkeässä huoltosatamapaikassa
olisi voitava turvata. Mikäli nippujen pudotus jatkuu, ja paikka
kunnostetaan valtion varoin tähän tarkoitukseen, tulisi samassa
yhteydessä rakentaa laituri my5s veneilijäiden käytt5n.
21.

Harmoistenlahti, Padasjoki

Pudotuspaikan läheisyyteen on ehdotettu venevalkamaa laiturei
neen, toiminnat olisi sopeutettava toisiinsa.
22.

Sysmä

Tukkinippujen varastointi vesialueilla ei saa haitata veneellä
kulkua Sysmän satamaan.
26.

Maakeski, Padasjoki

Pudotuspaikan läheisyyteen on ehdotettu venevalkamaa laitureineen,
toiminnat olisi sopeutettava toisiinsa.
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28.

Karisalmi, Asikkala

Mikäli pudotuspaikkaa ei käytetä lainkaan kesällä,
haittaa veneilylle eikä laivaliikenteelle.
29.

Pulkkilansalmi,

ei siitä ole

Asikkala

Tukkinippujen varastoinnilla ei saa estää veneellä kulkua salmen
läpi.
30.

Siltasalmi, Asikkala

Tukkiniput haittaavat joskus veneilyä salmessa, joten niitä tuli
si säilyttää vain lähellä rantaa sekä osoittaa tarpeeksi selvästi
veneellä kulkuun sopiva ohitusreitti.
31.

Kalkkinen, Asikkala

Pudotuslaiturin kunnostushankkeeseen tulisi
parantaminen.
34,

Sulkavankoski,

kytkeä venevalkaman

Heinolan mlk.

Pudotuspaikan ja venevalkaman kunnostushankkeet tulisi kytkeä yh
teen. Paikka on tärkeä, jos Päijänne-Saimaa veneretkeilyreittiä
aletaan toteuttaa.
Epäedullisten sääolojen vallitessa on hinattavat nippulautat
joskus vietävä suojaiseen paikkaan tuulen hiljentymistä odotta
maan. Nämä paikat on valittava luonnollisesti kulloisenkin tar
peen mukaan, mutta monien väylien lähettyvillä olevien suojais
ten lahtien käyttö tähän tarkoitukseen on vakiintunut. Lisäksi
on muutamia paikkoja, joissa yhdeltä pudotuspaikalta tuodut ni
put yhdistetään muualta tulevaan lauttaan. Suojapaikkojen käyt
tö on uiton kannalta välttämätöntä ja hyviä paikkoja on suhteel
lisen rajoitetusti, joten niiden käyttömahdollisuuksia ei tulisi
vaikeuttaa. Osa suojapaikoista on veneilynkin kannalta tärkeiden
rantautumis- tai suojapaikkojen välittömässä läheisyydessä. Näis
sä uittajien olisi vältettävä tarpeettoman haitan aiheuttamista
virkistyskäytölle. Ehdotetulla Kelveneen kansallispuistoalueella
oleviin vakiintuneisiin nippulauttojen suojapaikkoihin ei puiston
käyttöä suunnitellut työryhmä ole ottanut kantaa. Niiden käytöstä
D]JSi kuitenkin ilmeiscsti syytä luopua kansdllispuistohankkeefltoteU
tuessa, jotta uitettavissd puissa o].ivat hyönteiset eivat .Levia;si
haitallisesti puistoalueella kasvaviin puihin.
Varsinaisen nippulauttojen hinauksen yhteydessä saattaa vaikeuk
sia veneilylle aiheutua kapeissa salmissa, jos lautta täyttää
koko kulkukelpoisen alueen. Haitat ovat kuitenkin suhteellisen
harvoin sattuvia ja veneilyn väistämis- tai odotusvelvollisuus
on tällaisissakin tapauksissa aivan selvä. Väylä- ja reittisuun
nitelmassa on esitelty muutamia uusia väyliä ja reittejä, esi
merkiksi Kärkisten salmessa, joiden käyttö vähentäisi edellä ku
vatun kaltaisia vaikeuksia. Joskus sattuneisiin nippulauttaan
tai hinausvaijeriin törmäämisiin on lähes aina ollut suurimpana
syynä ruorijuoppous. Parhaillaan rakenteilla olevien pääväylän
linjataulujen mahdollinen varustaminen valolaittein tulee lisää
mään yöllä tapahtuvaa veneilyä. Tästä syystä tulisi uittajien
kiinnittää huomiota lautan valoihin, jotka käytännössä ovat
osoittautuneet puutteellisiksi. Riittävän voimakkaita valoja tar
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vittai;iin ilmeisesti useammjssa kohdcsm lQutiaa kuin nykyiset
mräykset edellyttävät.
Fijänteen olunen uiton kehitLymisocin tulnvai ;uudessj vai ku tavit
ehkä eniten kanavointihankkeet
joiden vaikutuksesta lisääntyisi
erityisesti pitkämatkainen lauttojen hinaus. f1ikäli kanavahank
keita toteutetaan, olisi veneilyn ja vesimatkailuliikenteen kan
nalta eduksi, mikäli ne olisivat normaaloja sulkukanavia, jolloin
veneellä kulkukelpoinen alue laajentuisi merkittävästi. Tällai
seen alueen laajentamiseen veneilijäiden taholta tulevaa tarvetta
tni kysyntää ei ole tämän tyin yhteydessä selvitetty. Uitcn mene
telmissä ja laitteissa ei todennäköisesti tapahdu muita sellaisia
muutoksia, joilla olisi välitöntä vaikutusta veneilyyn. Yleensä
ulttomahdollisuuksien parantamiseksi tehtävissä hankkeissa olisi
veneilyn edut otettava nykyistä paremmin huomioon ja vältettävä
tarpeettomien vaaratekijiden lisäämistä.

6.12

T a v a r a 1 i i k e n n e

Kuten aikaisemmin on todettu, ei Päijänteellä ole moniin vuosiin
harjoitettu varsinaista tavaraliikennettä. Saarissa loma-asunnon
omistavat tarvitsevat ti lapäisiä tavarankuljetuspalvelujakin,
joita paikoitellen voidaan toteuttaa ja kehittääkin, mutta kysyn
tä on kuitenkin suhteellisen vähäistä ja satunnaista. Laajemman
tavaraliikenteen elpyminen Päijänteellä voi tapahtua ilmeisesti
vain toisen tai molempien kanavointihankkeiden toteuduttua tai
jos vesikuljetuksen edullisuus maakuljetukseen nähden muuttuu ny
kyisestään oleellisesti. Sopivan kaluston puute estää toistaisek
si koeluontoisenkin toiminnan, mutta 3yväskyläläisen laivuri Hil
denin tarkoitus on aloittaa matkailuliikenteen ohlla my5s tava
rankulj etus.
6.13

V e s i 1 e n t o t o i m i n t a

Pienkoneiden käyttä eli ns. yleisilmailu on viime vuosina selväs
ti lisääntynyt. Vesitasojen määrä ei kuitenkaan ole kasvanut
siinä määrin kuin Suomessa vesistäjen puolesta olisi edellytyk
siä. Tähän ovat osasyynä vesitasojen tavallisia koneita huomatta
vasti korkeampi hankintahinta ja lupakirjan saamiseksi tarvittava
lisäkoulutus. Yhtenä syynä on kuitenkin my6s melko yleinen kiel
teinen asennoituminen vesitasojen käyttää kohtaan. Koneiden pahim
pana haittana voidaan pitää niiden nousuvaiheessa aiheuttamaa
melua, joka voimakkuutensa lisäksi on erityisen selvästi muusta
ympäristmelusta poikkeava, myös taajama-alueilla,
Suunnittelualueen tuntumassa ainoa liikenneilmailun käyttämä
lentokenttä on jyväskylän siviili- ja sotilaslentoasema Tikkakos
kella. Vesivehmaan kenttä Asikkalassa on hyväksytty taksikone
kentäksi. Hallin kenttä Kuorevedellä on lähes yksinomaan sotilas
ilmailun käyt5ssä. Vanhat sotilaskentät Hollolassa ja Padasjoella
ovat vain satunnaisessa käyt5ssä. Lentokenttien vähäisyydestä joh
tuen alueella on jossain määrin tarvetta vesitasojen käytti6n.
Jatkuvaluonteiselle lentotoiminnalle tulisi varata väyliltä si
vussa olevaa häiriövapaata vesialuetta ja mahdollisesti tarvitta
vaa laituria varten maa-aluetta
Lahdesta, Heinolasta, Vääksystä,
Jämsästä ja Jyväskylästä. Alueiden tarkempaan osoittamiseen tässä
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suunnitelmassa ei ole edellytyksiä. Satunnainen vesitasojen kyt
t6 tulisi olla mahdollista lisäksi Padasjoen, Sysmän, Kuhmoisten
ja Korpilahden kirkonkylien lähivesill tarkkaan rajatuissa pai
koissa. Laskeutumis- ja nousualueet olisi yleens valittava
niin, että melun vaikutusalue olisi mahdollisimman suppea ja
harvaan asuttu. Nuualla kuin edellä mainituilla alueilla tulisi
vesilentotoiminnan olla sallittua vain erityisten laskeutumiskoh
taisten lupien perusteella.
6.2

SÄANNÖSTELY .]A VEDENHANKINTA

Pijnteen snnöstely on aloitettu vuonna 1964, jolloin sen mah
dollistava Kalkkisten uusittu kanava valmistui. Snn5stelyn tr
keimpn tavoitteena on ollut tasoittaa eri vuodenaikojen virtaa
mavaihteluita, toisin sanoen vhent keskauden ja list talvikauden virtaamia. Snnöstelyn suurin hyödynsaaja on vesivoimata
lous, mutta jossain mrin maatalouskin on hyötynyt snnöstelys
t.
Snnöstelyn on laskettu vaikuttavan pitkaikaisiin vedenkorkeu
den arvoihin seuraavasti:
HW:n muutos
“
NHW:n
tIW:n
“
NNW;n
NW:n

=

=
=

-

0,50
0,20
0,12
0,25
0,30

m
m
m
m
m

Purjehduskautena (touko-marraskuu) on snnöstelyll ollut vuosina
1954-75 vedenkorkeuksia alentava vaikutus touko- ja kesäkuun aikana
(- 0,30...-0,15 m). Keski- ja loppukesll sekä syksyllä on vedenpinta sensijaan ollut hieman luonnontilaista korkeammalla. (0...
+0,10 m). Vesiliikenteen kannalta kriittisin ajankohta on toukokuu.
Vuosien 1964-75 keskimrinen vedenkorkeus on 15. toukokuuta ol
lut NN+78,06 m, kun vastaava luonnontilainen arvo olisi ollut
NN+78,35 m.
Laivaliikenteen takia on purjehduskauden aikaiseksi snnöstelyn
alarajaksi märåtty vedenkorkeus NN77,72 m. Vyläsyvyydet on
mritetty pitämn paikkansa vielä hiukan alhaisemmallakin tasol
la (NN÷77,59 m). Ylimpn tavoitteellisena vedenkorkeutena on elo
kuussa NN+78,72 m ja se ylitetn purjehduskautena vain poikkeuk
sellisena tulvakesn.
Tarvetta Päijnteen snnöstelyn tarkistamiseen selvitelln par
haillaan. Veneiden ja laivaliikenteen kannalta ei purjehduskauden
aikaista alinta vedenkorkeutta tulisi nykyisestån alentaa, sillä
säsuhteista johtuen vhävetisen kauden vuonna 1976 todetiin ai
vaikeuksia vesiliikenteelle. Kesvesi
heuttaneen jossain mrin
pinnan alentaminen ei liene minkn muunkaan vesien kyttömuodon
edun mukaista.
Vesijärveä säännästellään Hämeen läänin maaherran 3.3.1925 anta
man lupapäätäksen perusteella. Ylärajaksi on määrätty NN+81,35 ja
alarajaksi NN+81,06, joten vaihteluväli on vain 0,29 m. Vuosijak
solla 1909...1965 on havaittu seuraavat vedenkorkeudet:
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Hw
MHW

=

=

MNW
NW

=
=

NN
NN
NN
NN
NN

+
+
+
+

81,79
01,47
81,24
81,06
80,71

Nykyisten säännöstelyrajojen ahtaudesta johtuen yläraja ylitetään
usein kevätylivaluman aikana. Säännöstelyrajojen tarkistamistarve
onkin ilmeinen. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon myös Lah
den kaupungin tarve ottaa vettä Vesijärvestä laimennusvedeksi Por
voonjokeen johdettaville jätevesille. Vesiliikenteen edellytykset
on mahdollisen säännöstelyn tarkistamisessa otettava huomioon si
ten, että alivedenkorkeus pidetään riittävänä,
Ruotsalaisen ja Konniveden korkeutta säännöstelee litin Vuolen
koskella oleva voimalaitos. Keskimääräiset vedenkorkeudet koko
vuonna ovat NN+77,40 ja 77,30. Purjehduskaudella mainitut luke
mat ovat n. 0,10 m korkeampia toukokuun alkupuolelta aina tammi
kuun lopulle saakka. Heinolan asteikolla säännöstelyn yläraja on
NN+77,65 m ja alat-aja NN+76,80 m. Alat-ajalla vesi on yleensä huh
tikuun ajan.

Vedenkorkeustietoja havainnollistavat taulukko 27 ja kuvat 17 ja
18.
Taulukko 27.

Pääveneilyalueen vedenkorkeustietoja.

Kaaviossa on esitetty likimääräinen keskiveden korkeus purjehdus
kaudella (MWnav), se vedenkorkeus (A), josta väylien kulkusyvyydet
on mitattu ja se vedenkorkeus (B), jonka vallitessa voidaan vielä
luottaa kartoissa tai maastossa ilmoitettuihin siltojen alikulku
korkeuksiin sekä näitä kaikkia vastaavat asteikkolukemat alempana
mainituilla havaintopaikoilla.Korkeudet ovat NN-järjestelmässä.
(N0-järjeste1mässä nollapiste on 16 cm korkeammalla Päijänteen
eteläpäässä ja 24 cm korkeammalla pohjoispäässä).
Vesijärvi

Päijänne

Ruotsalainen

Konnivesi

NWnav

81,25

NWnav?B,3O

NWnav=77,SO

tlWnav

ast.

262

ast.

ast.

ast.

30,58

A

195 cm

ast.

81,50

B

287 cm

ast.

A

=

ast.
B
ast.

=

249 cm
=77,59
178 cm
=78,50
269 cm

A
ast.
B
ast.

750 cm
=76,80
680 cm
=77,65
765 cm

A

77,40
226 cm
=76,80

ast.
B

166 cm
=77,45

ast.

231

cm

Huom. Päijänteellä on määrätty NN+ 77,72 säännöstelyn alat-ajaksi
purjehduskaudella (NW
J.
nav
Vedenkorkeusasteikkojen 0-kohdat:
Vesijärvi, Vääksyn kanavan yläasteikko,
Päijänne, Vääksyn kanavan ala-asteikko,
Ruotsalainen, Kalkkisten kanavan ala-asteikko,
Konnivesi, Konniveden asteikko Vuolenkoskella,

NN78,63
NN75,81
NN70,00
NN÷75,14
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Vesijrvi

Pijinne

konrilvesi

Ruotsalainen

82,00
81,00
80,00
79,00

78,00

I-—•1.

L

77,00

.1.

J

76,00
Kuva 17.

Päävesjstöalueen vedenkorkeudet

(vrt,

taulukko 27)

miseen
Päijänteen alueen merkittävin, vesiliikenteenkin järjestä
tto
vedeno
on
jossain määrin vaikuttava, vedenhankintajärjestely
tunne
Kallio
Asikkalanselältä pääkaupunkiseudun tarvetta varten.
Pulk
lin suuaukko tulee sijaitsemaan Asikkalanselän länsrannalla
kilanharjun eteläpään läheisyydessä.
Vedenottamon lähialueen veden korkean laadun turvaaminen edellyt
tää mm. sitä, ettei 5ljyä ja polttoaineita joudu veteen merkittä
viä määriä. Tästä syystä ei esim. pidetä huoltosatamaa polttoai
neenjakeluineen suotavana Pulkkilanharjulla.
Toinen-merkittävä vettä käyttävä hanke on suunniteltu Korospohjan
pumppuvoimala. Se toimisi pumppaamalla ähäisen sähk5nkulutuksen
aikana, yleensä siis 5isin, vettä 450 m /s Korospohjan lahdesta
Vaarunvuoren laelle rakennettavaan altaaseen, josta vesi lasket
taisiin takaisin Päijänteeseen turpiinien läpi sähk5n huippukulu
tusaikana. Täyttiaika kestäisi noin 9 tuntia ja tyhjennys 6 tun
tia. Kallioon louhittavan suuaukon läheisyydessä ei veneilyä voi
si harrastaa ja koko lahdella tulisi toiminnot rajoittaa lähinnä
rakennettavan laiturin käytt5n, sillä laitoksen käynnistämisvai
heissa syntyvä äkillinen aalto voi olla vaarallinen veneille.
6.3

VESIEN KYTT0KELPOISUUS JA J?TEVESIEN JOHTAMINEN

Jyväsjärven tila on asuma- ja teollisuusjätevesien vaikutuksesta
ollut jo pitkään erittäin huono. Jyväskylän keskuspuhdistamon
valmistumisen ja siten my6s asumajätevesien purkupaikan siirron
jälkeen vesi voi herkästi muuttua happamaksi paperitehtaan jäte
vesien vaikutuksesta. Tämä on luonnollisesti haitallista järvellä
säilytettäville veneille ja laivoille sekä rakenteille. Veneilyn
ja laivaliikenteen lisäksi järvellä on vuonna 1976 harjoitettu
myäs vesihiihtoa, mutta muihin virkistyskäyttmuotoihin ei veden
laatu
nykyisellään anna mahdollisuuksia.
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Vedenkorkeus on vacjostetulla vyöhykkeellä
eli noin 8 vuotena 10:stö.

VIII

IX

X

XI

XII

keskimäärin 80% ajasta

Varjostetun vyohykkeen alapuolella vedenkorkeudet ovat olleet
mcärin 1 vuotena 10 stä.

keski

Vacjostetun vyohykkeen ytapuolella vedenkorkeudet ovat keskimäärin
1 vuotena 10.stä, ja vyöhykkeen ylimmässo osassa <1% ajasta eli
harvemmin kuin kerron 700 vuodessa.
Piiccoksesso esitetaän pisteviivalla vuoden 1971. ja vuoden 1975 alku
puolen vedenkorkeuden kehitys Kalkkisissa jo rastiviivc[la luonnonmukainen vedenkorkeus.
Alimpana esitetty juoksutukset

KUVA

Kalkkisissa vv. 1976

-

1975

18

Pijänteen vedenkorkeudet ja juoksutukset K.alkkisissa
vv.

1879

—

1975
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1ii.jintonn poljoisosan huomattavin kuor’mittaja on yläpuolisesta v
sistosLi Haapakonknn kautta tulevat metsäteDllisUUdefl jätevedet sn
kä suoraan Päijänteeseen Jyväskylästä ja sen lähitaajamista kohdis
tuva asumajätuvesikuormitus. Suurimmat haitat ovat havaittavissa
pohjoisimmissa osissa, mutta selvää virkistyskäyttn vaikuttavaa
veden käytt6kelpoisuuden alenemista ilmenee aivan Kärkisten salmel
le asti. Jätevesien päävirtausreitiltä syrjässä olevat Patalahden,
Pajulahden, Synsi5nlahden ja Syvälahden alueet ovat kuitenkin suh
teellisen puhtaita ja virkistyskäyttn soveltuvia. Likaantuneet
kaan vesialueet eivät haittaa veneilyä sinänsä vaan vensilyyn kiin
teästi liittyviä toimintoja,kuten uintia ja juomaveden ottoa.

Päijänteen keskiosassa sijaitsevaan ]ämsänjokisuuhun kohdistuu met
säteolljsuuden jätevesistä huomattava kuormitus, jota lisäävät taa
jamien puhdistamattomat jätevedet. Pääasialliset haitat rajoittu
vat veneilynkin ja siihen liittyvien virkistystoimintojen osalta.
Tiirin- ja Lehtiselkien alueille sekä ]ämsänjokeen jotka ovat pa
hoin likaantuneita. Varsinkin .]ämsänjoessa veneilynkin miellyttä
vyys kärsii veden huonosta tilasta muista virkistyskäyttämuodoista
puhumattakaan.
Päijänteen eteläosan veden laatu on säilynyt vedenhankinnankin
kannalta kelvollisena. Havaituilla ligniinipitoisuuksilla ei ole
merkitystä virkistyskäytn eikä varsinkaan veneilyn kannalta.
Vesijärvi on ollut Lahden kaupungin jätevesien vaikutuksesta pit
källe likaantunut,varsinkin Enonselän alue. Vuodesta 1975 lähtien
puhdistetut jätevedet on johdettu Porvoonjokeen. Vesijärven puh
distumista on pyritty tehostamaan johtamalla sen heikoimman laa
tuista alusvettä puhdistettujen jätevesien laimennusvetenä Por
voo nj o keen.
Ruotsalaisen ja Konniveden veden laatu on lähes kauttaaltaan hyvä.
Laajin jätevesien vaikutuksesta likaantunut vesialue ulottuu Hei
Muualla on vain
nolan alapuolelta Rautsalon eteläkärjen tasalle.
suppeita likaantumisalueita.
Päijänteen alueelle suunnitellut vesiensuojelutoimenpiteet edel
lyttävät metsäteollisuuden jätevesikuormituksen alentamista. Mi
käli toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti, odotetaan
niiden alueiden,joiil on aiheutunut haittoja virkistyskäyt6lle,
pienenevän arvioiden mukaan 1980-luvun alkuvuosiin mennessä 1970luvun alkupuolen tilanteeseen verrattuna. Sensijaan jätevesien
purkupaikkojen lähialueilla tulee haittoja esiintymään tämän jäl
keenkin.
Arvioiden perusteella odotetaan Vesijärven soveltuvan veden laadun
puolesta nykyistä monipuolisempaan virkistyskäyttän mahdollisesti
jo 3.. .4 vuotta jätevesien poisjohtamisen aloittamisen jälkeen.
Myös arvokkaampien kalalajien viihtymiselle olisi silloin edelly
tyksiä. Heinolan alapuolinen likaantunut alue pienenee 1980-luvun
alkupuolella nykyisestään, mikäli suunnitellut vesiensuojelutoimen
piteet toteutetaan.

1

6.4

MUUT VESIEN VIRKISTYSKÄYTTÖMU000T

6.41

Loma

-

asutus

Kuten aikaisemmin on todettu, ovat Pijnteen ja muidenkin suun
nittelualueen järvien rannat suosittuja loma-asuntorakentamiseen.
Kysyntpaine erityisesti pkaupunkiseudulta, mutta my6s suunnit
telualueen kaupungeista ja suurista taajamista kasvaa edelleen.
Vapaiden, loma-asutukseen soveltuvien rantojen mrn supistuessa
ja rantatonttion hintojen kasvaessa on rantakaavoilla monin pai
koin suunniteltu my6s tihemmn loma-asutuksen rakentamista yh
teisrantaisine tontteineen. Kuvassa 19 on kartta loma-asutuksen
sijainnista suunnittelualueella vuoden 1975 lopussa.
Uuden loma-asutuksen vaikutukset veneilyyn ovat kahdenlaisia: toi
saalta syntyy lis veneilyi, varsinkin veneulkoilua ja toisaalta
veneilyn rantautumispaikoiksi kelvolliset ranta-alueet vähenevät.
Saariin rakennettavat loma-asunnot aiheuttavat lisäksi omia eri
tyistarpeitaan, kuten mantereelta varattavat satamapaikat. Suurten
rantakaava-alueiden yhteydessä tällaisten varaaminen voi tuottaa
vaikeuksia, ellei kaava-alueeseen voida sisllytt osaa mante
reesta tai tieyhteyden päss olevasta saaresta. Tll6in saattaa
syntyä esim. sillan rakentamistarve, mikä voi toisaalta aiheuttaa
veneilyreittien kyt6n estymist.
Edellä mainitut nk6kohdat tulisi ottaa huomioon detaljikaavoja
laadittaessa sekä erillisiä rakennuslupia my6nnettess kartassa
1 osoitettujen eri tasoisten satama-, rentautumis- ja suojapaikko
jen läheisyyteen sekä samalle kartalle merkityille veneilyn laaja
alaisille kohdealuei lle. Merkityill maisemakokonaisuusvy6hykkeill olisi vltettv nykyisen loma-asutusmrn lismistä, Kelve
neen kansallispuistohanke asettaa kyseiselle saaristoalueelle
omat rajoituksensa loma-asutuksen suhteen.
6.42

Yleiset

uimarannat

Päveneilyalueella olevien yleisten uimarantojen kyt6n ja venei
lyn vlill ei nykyisin ole merkittävi ristiriitoja. Veneilysata
mat sijaitsevat yleensä riittvn et1l uimarannoista eikä eri
tyisen vilkkaasti moottoriveneill liikennöityj vyli tai reit
tej ole uimarantojen v1ittömss lheisyydess.
Uusia uimarantoja ja toisaalta veneilysatamia rakennettaessa tai
entisi parannettaessa tulee pyrkiä uinnin ja veneilyn erottami
seen tai mahdollisimman haitettomaan yhteensovittamiseen. Selvä
erottaminen on yleensä vlttmät6nt suurten yksikäiden osalta
kun taas esimerkiksi pienissä luonnonsatamissa ja rantautumispai
koilla se ei yleens ole tarpeen.
6,43

Retkeily

ja

ulkoilu

Suunnittelualueen vesistöjen tuntumassa on runsaasti retkeilyyn
ja ulkoiluun soveltuvia ja niihin kytettyj alueita. Viime vuo
sina ovat suuret asutuskeskukset hankkineet asukkailleen nimen
omaan virkistykseen varattuja alueita. Taajamien tuntumassa ngm
ovat ulkoilupuistoja ja -alueita ja at3mpin3
retkeilyelueita,
joilla on mahdollisuus myös leiriytymiseen. Posa retkeilystä
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ja ulkoilusta tapahtuu kuitenkin vielä varsinaisten virkistysaluei
den ulkopuolella ns. jokamiehenoikeuteen perustuen, kuten venei
lyyn liittyvä rantautumispaikkojen käytt5kin. Rakentaminen ja muu
ympäristöä muuttava toiminta on kuitenkin rajoittanut tällaisten
alueiden määrää ja luonut siten tarpeen virkistysalueiden varaami
seen kaavoituksellisin keinoin.

Pitkien patikointi- tai hiihtoretkien tekemisen helpottamiseksi
on seutukaavoituksen yhteydessä osoitettu ohjeellisia ulkoilureit
tejä. Päijänteen itä- ja länsipuoliset reitit muodostaisivat osan
valtakunnallisesta verkostosta. tluutamat ulkoilureitit ovat jo nyt
vakiintuneita ja retkeilyseurojen merkitsemiä (kuva 20). Luistelu
reittejäkin voitaisiin osoittaa taajamien lähivesien jäille ja
ylläpitää niitä ainakin sääsuhteiden salliessa.
Edellä mainituilla ulkoilursiteillä ei ole merkittäviä yhteyksiä
pääveneilyalueeseen eikä veneilyyn sinänsä. Suuri osa ulkoilun ja
retkeilyn tukialueiksi varatuista ja varattavista maa-alueista
sijoittuu kuitenkin Päijänteen rannoille. Veneilyn ja ulkoilun
tarpeet voidaan yleensä haitatta sovittaa yhteen näillä tärkeillä
alueilla samoin kuin erilaisissa matkailun erityiskohteissa. Ret
keily- ja ulkoilupolut sellaisissa paikoissa, joihin veneellä on
mahdollista nousta maihin, tulisi viitoittaa rannasta alkaen. Täl
laisia ovat esim. Korpilahden Puolakassa ja Sysmän Kammiovuorella
näkalapaikoille johtavat polut sekä Kelveneen suunniteltu luonto
polku. Taajamien läheisissä ulkoilupuistoissa ja ulkoilualueilla
tulee ottaa huomioon erityisesti moottoriveneiden aiheuttaman me
luhaitan vähentäminen mahdollisimman häirittmän ulkoiluympäris
tn aikaansaamiseksi.
Mikäli retkeilyä varten perustetaan ulkoilureittejä virallisella
toimituksella, olisi niihin liittyvät vesistjen rannoille sijoit
tuvat levähdysalueet valittava niin, että myös esimerkiksi kanoo
tilla retkeilevät voisivat käyttää niitä.
6.5

KALASTUS

Kalastus, jota on laajemmin käsitelty kohdassa 2.35, ja vensily
liittyvät toimintoina kiinteästi toisiinsa. Ammatikseen kalastavat
liikkuvat venesilä ja merkittävä osa kotitarve- ja virkistyskalas
tuksestakin tapahtuu veneestä tai venettä käytetään ainakin kul
kuvälineenä varsinaiselle kalastuspaikalle mentäessä. Vilkkaaseen
veneilyyn liittyy kuitenkin lieveilmiöitä, jotka kalakannan tai
kalastusta harjoittavien kannalta ovat haitallisia.
Vaikka kalastuslaki kieltää veneellä kulun rauhoituspiirien alueel
la, ei kieltoa aina noudateta. fierkittyjen kalanpyydysten ylittä
minen vensellä on niinikään kiellettyä ja konevoimalla liikuttaes
sa on pysyteltävä pyydyksistä vähintään 50 metrin päässä. Näitä
km
kieltoja rikotaan usein, mikä monesti johtuu puutteellisista
pyydysten merkeistä. Pyydyksiä ei toisaalta saa asettaa yleisille,
merkityille kulkuvävlille. Pyydyksistä vapaaksi jäävän väylän levey
dtstä ei ole määräyksiä, mutta vesiliikenteen, myös uit-on, on
voitava sillä haitatta tpahtua.
Rauhoituspiirejäkään ei ole
aina merkitty vieraspaikkakuntalaisen veneilijän kannalta riittä
vän selvästi.
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Ede1l mainituilta haitoilta voidaan posin v1tty, mikäli pyy
j5idsn
dysten ja rauhoituspiirien merkintä parannetaan ja venefli
Tiedo
sekä vapaa-ajankalastajien valistustoimintaa tehostetaan,
jot
tustoimintaa tarvitaan myös kalastuslupien hankintapaikoista,
vene
si
ta luvanvaraista kalastamista vierailla vesillä ei tehti
retkeilijille liian hankalaksi. Olisikin pyrittv pikaisesti
os
saamaan aikaan jrjestelm, jossa esim. veneretkei1ij voisi
.
sluvan
taa koko Pijnteen alueen kattavan mraikaisen kalastu
Ajettaessa suuritehoisilla moottoreilla varustetuilla veneill
i
tai suuremmilla aluksilla yleens5 matalilla vesialueilla, tulis
nopeus pitää aihaisena, jotta pohjamuta ei tarpeettomasti sekoit
tuisi veteen. Veden tilapisestkin samentumisesta on haittaa esim.
kalanpoikasille ja matalissa vesiss kuteville kaloille.
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?.llVeneilystä

aiheutuvat

haitat

Veneily on aiheuttamiensa haittojen puolesta osittain verrattavissa
moniin muihin nykyisessä yhteiskunnassa esiintyviin Vapaa-ajan har
rastuksijn ja toimintoihin, mutta sen li.ittymisestä vesistäihin ai
heutuu muutamia erityisongelmia.
Yleisesti tunnettu matkailuun ja retkeilyyn liittyvä haitta on luon
non, veneilyn yhteydessä erikoisesti rantojen, roskaantuminen. Nämä
ilmiöt keskittyvät mm. satamien läheisyyteen ja rantautumispajkkoi•
hin sekä mantereella että saarissa.
Moottoriveneilystä aiheutuu äljyjen ja polttoaineiden joutumista
vesistöihin sekä normaalin moottorin käytän että häiriöiden ja huo
limattomuuden takia. Jäteäljyjen ja mahdollisten käymäläjättf9
poistaminen ei aina tapahdu asianmukaisesti
Suunnittelualueella
venekäymälät ovat tosin toistaiseksi melko harvinaisia.
Melu on moottoroidun vesillä liikkumisen välittömimmin ilmenevä ja
usein suoranaisesti ihmiseen kohdistuva haittatekijä. Vesiympäris
tässä melu saattaa levitä erittäin laajalle ja vaikuttaa myös ym
Päröivään luontoon, linnustoon ja mahdollisesti kalastoonkin. Pait
si moottorista ja nopeakulkuisten veneiden yhteydessä myös niiden
kulusta vedessä syntyvää melua aiheuttavat veneilijätk joskus
meluamisellaan häiriöitä rantautumispaikoissa
Moottoriveneiden ja laivojen peråaallot ja potkurivirrat saattavat
aiheuttaa haittoja matalilla ja ahtailla vesjalueilla Pohjaliet
teen sekoittuminen on kalaston ja kalastuksen sekä myös esimerkik
si ulnnjn ja talousveden oton kannalta haitallista. Suuret peräaal
lot voivat lisäksi aiheuttaa vearatilanteita pienille veneille ja
ulmareille sekä vahinkoja laitureille.
Harvinaisempia veneilyyn liittyviä haittoja ovat erimerkiksi vie
raiden kalanpyyuyst kokeminen sekä rannoille hylätyt veneet.
Veneilyn aiheuttamat haitat saattavat paikallisesti tai lyhytaikai
sesti olla merkittävikI
Erityisesti on huomattava, että venei
lyä harjoiteta yleensä poikkeuksellisen arvokkaassa virkistäyty
mismiljö55 ajankohta, jolloin ihmisten vaatimustaso ympäristön
laadun suhteen on korkeimmillaan.
Tässä suunnitelmassa on edellä mainittuja haitta- ja häiriötekijöi
tä otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon esimerkiksi satama-,
väylä- ja reittiverkoston suunnittelussa
Tässä luvussa käsitel
lään kuitenkin erikseen tärkeimpien haittavaikutusten torjunnan
yleisperjaatteita ja esitetään käyttäkelpoi5ja ohjeita ja suosi
tuksia sekä ehdotetaan joitakin paikallisia veneilyrajoj5j
7.12

Lainsäädäflt

Vesillä liikkumista säätelevät useat lait, asetukset ja näihin
rinnastettavat määräykset. Eniten veneilyä käsittelevät veneliiken
nelakj- ja asetus, joissa on ensisijaisj veneilyn turvallisuu
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teen 1iittyvi s idöksii. Veneilyn vaikutusta ympristö6ns ra
jaavat 1hinn vain muutamat pyklt eri laeissa sekä yksi kauppaja teollisuusministeriön ptös ja yksi l3kintöhallituksen yleis
kirje.
Vesilain mukaan jokaisella on oikeus kulkea avoimessa vesistöss
vlttien tarpeetonta hiriön aiheuttamista. Vierasta vesialuetta
saa käytt myös tilapäisenä ankkuripaikkana, mikäli siitä ei ai
heudu muille sanottavaa häiriötä tai haittaa (1 luku 24 ). Vene
liikennelakj kieltää vesillä liikkujaa häiritsemästä tai vaikeut
tamasta muiden liikkumista ilman pakottavaa syytä. Rannalla asu
ville tai oleskelevillekaan ei saa tuottaa vaaraa, vahinkoa tai
kohtuutonta häirötä (1 ). Näiden lakien rikkomisesta voidaan tuo
mita säädetty rangaistus (VL 13 luku 4 . VLL 4 ). Vapaiden ran
ta-alueiden käyttöoikeutta ei ole vastaavalla tavalla laissa mää
ritelty ja niiden käyttö perustuukin yleensä vain perinteisiin
jokamiehenoikeuksiin ja muutamiin luonnossa käyttäytymistä sääte
loviin laki- ja asetuspykäliin.
Kalastuslakikin sisältää eräitä veneilyä rajoittavia määräyksiä.
Sen mukaan virallisesti perustettujen, yleensä tällöin myös pe
ruskarttoihin merkittyjen, rauhoituspiirien alueella ei saa kul
kea veneellä, jos kulkuväylää muuten on riittävästi, eikä harjoit
taa muutakaan kaloille haitallista toimintaa (40 i. Selvästi mer
kittyjon ja yleiseltä kulkuväylältä sivussa olevien kalanpyydys
ten yli ei saa kulkea veneellä, Konevoimalla liikuttaessa on py
syteltävä vähintään 50 metrin etäisyydellä pyydyksistä, jos väy
län leveys ei aseta rajoituksia (106 ). Veneilijää koskee tie
tysti myös kielto kalastamisesta toisen vesialueella ilman lupaa
kotikunnan alueella tapahtuvaa onkimista lukuunottamatta.
Lääkintöhallitus on yleiskirjeellään numero 1547 antanut ohjeita
venesatamien jätehuollon järjestämisestä, Sen mukaan kuntien vel
vollisuutena on huolehtia erilaisten jätteiden keräilystä sata
missa. Toisaalta voneilijöiden velvollisuus on toimittaa matkan
aikana kertyvät jätteet satamiin. Moottoriveneiden meluntorjun
taan liittyy kauppa- ja teollisuusministeriön päätös moottorive
noiden äänenvaimennuksesta (annettu 30.3.1973). Siinä säädetään
perämoottorivenoiden aiheuttaman melun voimakkuudeksi 75 dB (A)
mitattuna 25 metrin etäisyydeltä ja muutenkin tarkkaan määritel
lyissä olosuhteissa. Tämä asetukseen verrattava päätös on mootto
reiden valmistajien ja maahantuojien otettava huomioon, mutta
päätöksen voimaantulohetkeä aikaisemmin käytössä olleisiin meluavun perämoottoreihin sillä ei ole mainittavaa vaikutusta.
Edellä mainittujen säännösten suhteellisen väljästi ilmaistut
kiellot sekä eräät muut veneilyä koskevat velvoittavat määräyk
set eivät ole käytännössä riittäviä torjumaan kaikkia veneilys
tä aiheutuvia haittoja. Tähän ovat osaksi syynä subjektiiviset
käsitykset muunmuassa meluhäiriöstä sekä olosuhteista johtuva
valvonnan vaikeus. Asiallisella käyttäytymisollä toisia venoi
lijöitä, rannoilla asuvia, työskenteleviä ja oleskelevia kohtaan
sekä ottamalla luonnon asettamat rajoitukset ja vaatimukset huo
mioon pystytään veneiltäessä välttämään useimmat haitat ja häi
riövaikutukset.
Veneilyyn vaikuttaa vuoden 1977 aikana voimaan tuleva venelii
kennelain 3. pykälän muutos. Sitä täsmennetään niin, että ase-
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tuksella voitaisiin veneist, venemooottorejsta yms. antaa myös
sellaisia m ryksi, jotka ovat tarpeen ympristöhaittojen eh
käisemiseksi. Lisäksi lninhallituksi1le tehtjsiin mahdollisek
si kieltöj tai rajoittaa moottorivenei;y mörajaksi tai tois
taiseksi m rtyll vesialueella. Todennköisestj lhitulevaisuu
dettvn, jo pitkn valmistellun jtehuolto1ajn, jonka
dessa s
na on mm. ehkjst roskaantumista, mröyksi olisi
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7.13

Veneilyä

ohjaavat

toimenpiteet

Nonia veneilyn ympäristölleen aiheuttamia haittoja voidaan vähen
tää pyrkimällä veneilyn keskittämiseen tietyille väylille, rei
teille, satamiin ja rantautumispaikkojhin. Tämä on kuitenkin
yleensä suhteellisen vaikeata, sillä veneilyharrastus perustuu
paljolti juuri liikkumisen ja rantautumisen vapauteen. Suomalai
sen veneilyn ominaisuuksiin kuuluu lisäksi veneilyseurueen pie
nuus. Tavallisesti liikutaan yhdellä veneellä perheen tai ystä
vien kesken ja rantaudutaan mielellään sellaiseen paikkaan, jos
sa ei ole muita. Vapaa rantautumispaikan valinta on tosin viime
vuosina selvästi vaikeutunut veneilyn lisääntymisen ja loma-asu
tuksen laajentumiae johdosta. Suuret, useiden veneiden muodosta
mat seurueet ovat yleisempiä esimerkiksi Ruotsissa. Nuoriso liik
kuu kuitenkin Suomessakin usein suurella joukolla, ja voi tällöin
käyttäytymiselln aiheuttaa ongelmia.
Veneilyä tulisi pyrkiä ohjaamaan sopiville alueille tai pois sitä
huonosti sietviltä alueilta ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen pe
rustuen ja pakotteita tai rajoituksia tulisi käyttää mahdollisim
man vähän. Tässä suunnitelmassa esitetyt ehdotukset eri tyyppisik
si satamiksi ja rantautumispaikoiksi tulevat toteutuessaan keskit
tämään veneilyä, sillä varustetason parantaminen koetaan tarpeel
liseksi.
Erilaisia ohjaavan vaikutuksen omaavia yksityiskohtaisja satamapaikkojen valinnassa ja vapustelussa huomioon otettavia seikkoja
Uusien väylä- ja
on esitetty eri satamatyyppejä
reittiehdotusten luokittelussa kartan 1 kuvaamalla tavalla ovat
ympäristöhaittojen torjuntanäkökohat vaikuttaneet ohj eelliseen
mitoitukseen. Varsinaisia rajoittavia toimenpiteitä koskevat eh
dotukset käsitellään jäljempänä kohdassa 7.5.
7.14

Veneilyn

valvonta

Veneilyn valvontaa on turvallisuuden kannalta käsitelty jo kohdassa
5.43. Valvonnalla voitaisiin vähentää myös joitakin ympäristöhait
toja, kuten roskaantumista ja muita asiattomasta käyttäytymisestä
aiheutuvia haittoja ja hiriölt luonnolle ja ihmisille. Tämä edel
lyttää mm. jätehuo1toai sekä valvontaviranomaisten, Päijänteen
alueella lähinnä poliisin ja kunnallisten viranomaisten, resurs
sien huomattavaa parantamista. Esimerkiksi venemelun valvontaan
tarvittavia laitteita ei ole.
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Erillinen valvontaa vaativa alue tulee toteutuessaan olemaan Kel
veneen kansallispuistoalue, jolla nykyisin esiintyykin täysin
kontrolloimattoman veneilyn aiheuttamia haittoja. Siinä venei
lyynkin liittyvä valvonta tulisi hoidettavaksi lähinnä koko puis
toa muutenkin valvovan, jatkuvasti paikalla olevan henkil6n toi
mesta. Puistoalueen maihinnousukiellot olisi valvonnan helpotta
miseksi merkittävä esim. yleisessä jakelussa oleville kartoille
maastomerkint6jen lisäksi.
Valvonnassa tulisi noudattaa kaikkialla yhtenäisiä menettelyta
poja.
7.15

Valistus-

ja

tiedotustoiminta

Tehokkain keino vähentää veneilystä ympärist6lle aiheutuvia hait
toja lienee veneilij6iden vastuuntunnon kohottaminen.
rionipuolista tiedotus-, ohjaus- ja koulutustoimintaa voidaan har
joittaa useiden erilaisten seurojen ja kansalaisjärjest6jen pii
rissä. Kaikkia veneilijöitä ei kuitenkaan voida tietyille ryh
mille suunnatussa valistustoiminnassa tavoittaa, joten monipuo
asiaa käsittelevien lehtisten ja jul
listen, laajalevikklsten,
tiedonsaajien joukkoa. Valtakun
lisätä
kaisujen avulla voidaan
alueellisia ohjeita,
tarvitaan
lisäksi
nallisten julkaisujen
lisäksi käsitellä
tien
ojelunäk6koh
joissa voidaan ympärist6nsu
Kunnatkin
palvelutasoa.
satamien
ja
ysymyksiä
mm. turvallisuusk
kunnan
erityisesti
suunnattuja,
veneilij6ille
voisivat julkaista
mräyksiä.
ja
ohjeita
koskevia
vesialueita
omistamia maa- ja
7.2

]ÄTEHUOLTO

Veneilyn
7.21
jätteet

yhteydessä

syntyvät

Veneilytoiminnoista aiheutuu usein eri tyyppisiä jäteongelmia.
Osa jätteistä syntyy koti- ja huoltosatamissa ja telakoilla,
osa veneulkoilun, -retkeilyn ja -matkailun yhteydessä matkan
tai maissa oleskelun aikana ja loput moottoriveneiden käyttämi
sestä yleensä.
Jätteet voidaan jakaa karkeasti nestemäisiin ja kiinteisiin.
Pääasiallisesti nestemäisiä komponentteja sisältävät jätteet
koostuvat mm. ulosteperäisistä tai erilaisista ruuanlaittoon
ja pesuun liittyvistä vesistä taikka 6ljypitoisista jätteistä.
Näille on ominaista vesist6ä likaava vaikutus, johon ne olo
muotonsa vuoksi helposti tahallisesti tai tahattomasti johde
taan. Erityisesti käymäläjätevedet saattavat aiheuttaa myäs
hygienistä ja esteettistä haittaa. Kiinteistä jätteistä ovat
merkittävimpiä ruoantähteet, paperijätteet, erilaiset tyhjät
pakkaukset ja kertakäytt6astiat. Näille on ominaista roskaava
haittavaikutus. Veneilysatamissa. lähinnä kotisatamissa ja
muuallakin veneiden telakoinnin ja kunnostuksen yhteydessä jää
jäljelle erilaista puu-, muovi-, lasi- ja metallirojua. Koko
naiset käyt6stä poistetut veneet muodostavat yhden lisäongel
man jätehuollolle.
Jäteasioita on käsitelty laajemmin mm. vesihallituksen tiedo
tuksessa n:o 106 tRitvanen, U. 1976).
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Jtehuollon
7.22
teet

menetelmät

ja

lait

Veneilysatamissa tulisi pystyä vastaanottamaan ja toimittamaan jat
kokäsittelyyn edellisessä kohdassa mainittuja eri tyyppisiä jättei
tä. Kaikissa satamissa ei ole mahdollista järjestää jokaiselle jä
tetyypille vastaanottoa taloudellisista syistä. Se ei olekaan väit
tämätöntä, sillä harvinaisempien tai vaikeasti käsiteltävien jät
teiden vastaanotto voidaan keskittää suurimpien tai muuten kes
keisten satamien yhteyteen. Satamasuunnitelmassa on esitetty kus
sakin kohteessa tarvittavan jätehuoltolaitteiston laatu. Seuraa
vassa kuvataan sopivia menetelmiä ja laitteita tarkemmin.
Kiinteiden jätteiden keräilyn järjestäminen on yleensä ensisijai
nen ja helpoimmin järjestettävä tehtävä satamia parannettaessa.
Kt-räilyastiofta tarvitaan kaikissa suunnitelmassa esitetyissä
koti-, viuras-,huolto- ja luonnonsatamissa, venevalkamissa, lai
valaiturien yhteydessä ja mahdollisuuksien mukaan rantautumispai
koissa. Luonnonsatamissa voi olla palavia roskia varten myös asian
mukainen polttouuni, jolloin palamattomat jätteet on jo keräilyssä
erotettava.
Kiinteiden jätteiden keräilyyn veneilysatamissa soveltuvat jätesä
kit yleensä parhaiten. Niiden etuna on mm. helppo keräily, joten
ne voidaan sijoittaa laitureiden ja rannan välittömään läheisyy
teen, laaja-alaisissa satamissa useisiin eri kohtiin. Säkkiteli
neet olisi kiinnitettävä maahan. Säkkien keräily- ja vaihtoväli
riippuu sataman käyttäjämäärästä, mutta hygieenisistä syistä ne
olisi vaihdettava ainakin viikottain.
Sellaisissa venesatamissa, jotka ovat koneellista jätteiden keräi
lyä käyttävän kaupungin tai taajaman läheisyydessä, voidaan säk
kien tilalla käyttää myös lujitemuovisia jätesäiliöitä. Kaikissa
suurissa kotisatamissa tarvitaan ainakin veneiden kavätkunnostuk
sen aikaan vaihtolavaperiaatteella toimiva tai muu riittävän ti
lava jätesäiliö.
Koti-, vieras- ja huoltosatamissa tarvittavan käymälän tyyppi
riippuu ratkaisevasti paikallisista olosuhteista. Jos kunnallinen
viemäriverkosto ulottuu satamaan tai sen läheisyyteen, voidaan
käyttää normaaleja vesikäymälöitä. Muita mahdollisuuksia suuressa
ja korkealuokkaisesti varustetussa satamassa ovat mm. vesikäymälät
umpinaiseen kaivoon liitettyinä tai alipainekäymälät. Kaikissa
näissä vaihtoehdoissa, jotka edellyttävät siis myös vesijohtoa
tai muuten järjestettyä painevettä, on irrallisten venekäymälöi
den tyhjennvs- ja pesumahdollisuus tai erillisten jätesäiliöiden
tyhjennys helposti järjestettävissä. Päijänteen alueella tarvitaan
ilmeisesti vain muutamia laitteistoja käymäläjätteen imemiseksi
suoraan veneiden jätesäiliöistä. Tämä ratkaisu on helpointa to
teuttaa alipainekäymäläjärjestelmään liittyen ja se saattaa tulla
myöhemmin tarpeelliseksi useammissakin koti- ja vierassatamissa.
Laitteiden tulisi soveltua käymäläjätteiden tyhjennykseen myös
matkailuliikenteen laivoista. Aluskantaa uusittaessa olisi lai
voissa alusta alkaen voitava kerätä käymäläjätteet säiliöön.
Pienehköissä huoltosatamissa sopii käymäläksi myös sähkölämmityk
sellä ja -tuuletuksella tehostettu tehdasvalmisteinen kompostikäy
mälä.
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Luonnonsatamissa ja myös venovalkamissa, erillisten laivalai
tureiden läheisyydessä ja tärkeillä rantautumispaikoillakin tar
vittaisiin käymälä veneilijöiden käyttöön. Yleensä tavallinen
kuivakäymälä on paras ratkaisu tähän tarkoitukseen, mutta sen
hoito Diisi aina järjestettävä säännölliseksi ja jäte mieluiten
kompostoitava. Myös ilman sähköä toimiva kompostikäymälä on
käyttökelpoinen. os olosuhteista johtuen käyttäjämäärältään
suurissa satamissa on vain kuivakäymälöitä on niitä oltava usei
ta. Kompostikäymälöiden hDidon tulisi olla päivittäistä, mikä on
suositeltavaa muidenkin tyyppien yhteydessä. Venekäymälöiden tyh
jennyspaikaksi sopii myös erillinen maahan upotettu ehdottoman
umpinainen säiliö, jos se voidaan loka-autolla tyhjentää.
Veneretkeilyn ja -matkailun yhteydessä syntyvää astioiden pesuun
käytettyä ym. pesuvettä varten olisi vieras- ja luonnonsatamissa
ja tärknissä rantautumispaikoissa oltava selvästi osoitettu tyh
jennyspaikka. Siinä jäteveden tulisi imeytyä maahan tai ainakin
suodattua hiekkakerroksen läpi ennen vesistöön joutumistaan.
Öljyjätteiden vastaanottoon on varauduttava kotisatamissa, vie
ras- ja huoltosatamissa sekä mahdollisesti myös venevalkamissa.
Yksinkertaisin ratkaisu jäteöljyjä varten tukeva, suljettava tyn
nyri, josta öljy ei pääse vahingossa karkaamaan. Suurissa sata
missa tynnyreitä tarvitaan useita tai jokin erityinen, suurempi
säiliö. Jäteöljyn toimitus uudistettavaksi tai muuhun asialliseen
käyttöön tulisi olla järjestetty. äteöljyä varten tarkoitetut
tynnyrit tms, on merkittävä selvästi muista jätesäiliöistä erot
tuviksi.
öljyisen, veneen pohjalle vuotamalla tai roiskumalla tulleen, ns.
piissiveden poistaminen suoritetaan äyskäröimällä, käsipumpulla
tai moottoripumpulla, joka voi olla myös automaattisesti toimi
va, Piissivedessä olevan öljyn joutumista vesistöön on vaikea
estää, mutta tärkeimmissä koti-, vieras- ja huoltosatamissa se
olisi kuitenkin järjestettövissä. Pilssivesi voidaan nostaa ve
neen omalla pumpulla laiturille sijoitettuun keräilyaltaaseen
ja siitä edelleen säiliöön tai erotuslaitokseen, Alipainekäymä
löiden yl1teydessä voidaan samalla alipainepumpulla kerätä veneis
tä myös pilssivsdet, kun systeemiin liitetään erillinen säiliö
letkuineen.
Huolto- ja vierassatamissa, jossa polttoaineen jakelu tapahtuu
laiturilta suoraan veneisiin, on noudatettava erityistä huolel
lisuutta. öljyntorjuntavälineistöä tulisi olla käytettävissä ja
henkilökunnan pitäisi myös osata käyttää niitä.
Käytöstä poistetuista veneistä ei ole toistaiseksi muodostunut
kovinkaan suurta ongelmaa, sillä puuveneistä on suhteellisen
helppo päästä eroon hajottamalla tai polttamalla ne. Lähivuosi
na alkavat kuitenkin vanhimmat lasikuituveneetkin olla käyttö
kelvottomia ja niiden hävittäminen ei ole helppoa. Kuntien tu
lisikin osoittaa paikka, johon käytöstä poistetut veneet voi
toimittaa. Veneilijöiden kannalta olisi helpointa, jos veneet
voisi jättää tiettyyn paikkaan kotisataman tuntumassa, josta ne
useampia kerrallaan kuljetettaisiin esim. kaatopaikoille.
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7.23

T o t e u t t a m i s m a h d o

1 1 i s u u d e t

Veneilysataman jätehuollon järjestämistapa ja kustannusten maksaja
määräytyvät sataman tyypin, sijainnin, koon ja hallinnan perusteel
la. Yleensä jätehuollosta vastaavat kunnat, TVL, veneilyseurat ja
matkailuyritykset. Valvontaviranomaisena toimii kunnan terveyslau
takunta terveystarkastajineen.
Kotisatamien jätehuolto tulisi liittää kunnallisen jätehuollon
piiriin. Tämä on kaupunkialueilla ja suurissa taajamissa sijait
sevien satamien osalta helppoa. Jos kunta on antanut jätteiden ke
eivät satamat tällinkään ai
räilyn alan yrittäjän hoidettavaksi,
heuta erityisiä vaikeuksia. Kotisatamissa, jotka on tarkoitettu
vain tietyn veneilyseuran jäsenten veneille, voi jätehuollosta vas
tata myL3s ko. seura kunnan valvonnassa ja tukemana, esim. kuljet
taen jätteet johonkin välikeräilypaikkaan tai suoraan lopulliselle
jätteiden käsittelypaikalle. Sellaiset kotisatamat ja venevalkamat,
jotka eivät ole järjestetyn jätteiden keräilyverkoston lähettyvil
lä, ovat ongelmallisempia. Kunta voisi täll5in esimerkiksi hankkia
jäteastiat ja antaa niiden hoidon korvausta vastaan jollekin pai
kalliselle veneilijälle tai muulle sopivalle henkilölle tai yhtei
sölle. Käymäläjätteiden toimittaminen käsiteltäväksi tai kaatopal
koille on järjestettävä kunnan toimesta, mahdollisesti urakoitsi
jaa käyttäen.
My5s vieras- ja huoltosatamissa sekä laivalaiturien yhteydessä tar
vittava jätehuolto voidaan toteuttaa kunnallisena useissa tapauk
sissa. ljyjätteet on tarkoituksenmukaista toimittaa uudistetta
vaksi, jolloin varsinaiset huoltoasemat voisivat toimia välittä
jinä. Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoitamien erill5sten laivalai
turien jätehuolto on yhdistetty TVL:n yleisten pysäk1intia1ueidsn jä
tehuoltoon. Matkailuyritysten, huoltoasemien ja kauppojen yhteydes
sä olevissa vieras- ja huoltosatamissa on veneilyn tarvitsema ja
muuten yrityksessä tarpeellinen jätehuolto nivellettävä toisiinsa.
Vaikeinta jätehuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen on luon
nonsatamissa ja rantautumispaikoilla, etenkin jos nämä sijaitsevat
saarissa tai syrjäisillä ranta-alueilla. Mikäli kuitenkin koti-,
vieras- ja huoltosatamien jätehuolto on hyvin hoidettu, vähenee
luonnonsatamiin ja rantautumispaikkoihin kerääntyvien jätteiden
maara.
Kunnan tulisi huolehtia ainakin omalla maallaan sijaitsevien luon
nonsatamien ja tarkoitukseen varattujen rantautumispaikkojen jäte
huollosta. Mikäli olosuhteet sallivat, voidaan palavat roskat polt
taa asianmukaisessa polttouunissa ja kompostoida muut jätteet se
kä käymäläjäte. Tämä vaatii kuitenkin melkoisesti työtä alueen
hoitajalta. Toinen mahdollisuus on kuljettaa kaikki tai hankalim
min käsiteltävät jätteet pois tieyhteyden päässä olevilta paikoil
ta autoilla tai saarista tarkoitukseen sopivalla venekalustolla.
Mikäli kunnassa on runsaasti tarvetta vesitse tapahtuvaan jättei
den tai yleensä tavaran kuljetukseen, saattaa sopivan veneen hank
kiminen olla perusteltua. Tällaisen veneen tarvetta tulee ilmei
sesti olemaan myös perustettavalla Kelveneen kansallispuistoalu
eella. Jätteiden kuljetuksen luonnonsatamista ja rantautumispai
koilta voisi hoitaa my5s paikallinen veneilyseura tai alan yrit
täjä kunnan toimeksiannosta.
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Nikli jtteiden kuljetus rantautumispaikalta katsotaan kohtuut
toman hankalaksi järjest, on parannettava veneilijiden mah
dollisuuksia huolehtia itse palavan roskan ja ruuanvalmistukses
sa syntyvän jtteen ksittelyst. Tlle3in tapahtuisi myis käy
mlöiden hoito suhteellisen harvoin, mik olisi niitä suunnitel
taessa ja rakennettaessa otettava huomioon.
7.24
Vene iii
minta

j

1 den

omakohtainen

toi

-

Veneilij5iden omalla kyttytymisel1 on ratkaiseva vaikutus
veneilyst aiheutuvan roskaantumisan ja paikallisen vesien ja
rantojen likaantumisen ehkisemjsessjL Valvonnan ollessa vhis
t tai olematonta on jokaisen tunnettava vastuunsa oman ja mui
denkin veneily- ja ulkoiluympristin silymisest siistin ja
terveellisen. Esimerkiksi vesihallituksen julkaisemassa valis
teessa “Viisaasti vesill
jtteittä jrvill” on esitetty
lyhyesti periaatteita sekä joitakin kehoituksia ja kieltojakin,
joita noudattamalla enimmt veneilyst aiheutuvat jteongelmat
voidaan torjua, mikäli myös edellytykset niiden noudattamisel
le on asianmukaisella jtehuollolla luotu.
-

7.3

MELUHAITTOJEN TORJUNTA

Kohdassa 7.12 mainitut lait ja mrykset eivät ole osoittautu
neet riittvjksj torjumaan kaikkia moottoriveneilyst aiheutu
via meluhaittoja. Thn on usein syynä veneilij5iden vlinpit
mttmyys tai ajattelemattomuus. Toisaalta melun hiritsevyy
den arviointi on ihmisen kannalta aina subjektiivista. Valvon=
taakaan ei ole kytnnss voitu kohdistaa venemelun torjun
taan juuri lainkaan.
Venemelun haittavaikutuksia voidaan vhentä veneen ja mootto—
rin rakenteeseen ja kuntoon kohdistuvin toimenpitein ja ohjaamaila moottoriveneily riittvn etlle melusta krsivist
alueista tai rajoittamalla nopeuksia tällaisten alueiden tai
kohteiden lhettyvill.
Noottorin aiheuttaman melun vhentminen rakenteellisesti tekee
veneen kyttjlleenkin miellyttvmmksi. Rakenteelliset rat
kaisut jvät yleensä moottorin tai veneen valmistajan suoritet
taviksi. Veneilijn omat mahdollisuudet ineneristyksen paranta
miseen rajoittuvat lhinn vain sismoottorilla varustettuihin
vene isi in.
Veneilyn suuntautumiseen vaikuttavat toimenpiteet koetaan venei
lijidenkin taholta yleensä myönteisiksi, ellei niillä merkit
tvsti rajoiteta veneilyn vapautta. Positiivisina pidetn esim.
tiettyyn reittiin liittyvän satama- ja rantautumispaikkaverkos
ton tihentmist ja palvelutason parantamista sekä uusien vy
lien merkitsemist. Veneilyn kieltmist tietyllä alueella tai
ajankohtana ja nopeusrajojtuksja ei useinkaan koeta tarpeelli
siksi. Satamasuunnftelmassa sekä vyl- ja reittiverkostosuun
nitelmassa on kytetty ensiksi mainittuja meluhaittojen vhen
tmiseen pyrkivi keinoja. Satamien, vylien ja reittien sijain
tim vaikuttavat kuitenkin niin monet muutkin seikat, kuten
esim. suojaisuuden tarve, että kaikki melutorjuntaan liittyvät
tavoitteet eivät voi toteutua. Tst syystä on pdytty esitt
män my5s erit rajoituksia, joita ksitelln lähemmin kohdas
sa 7.5.
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7.4

NUUT YNPÄRISTHAITAT

Suunnittelun merkitys muita kohdassa 7.11 mainittuja ymprist6haittoja vhentvnj tekijn on selvgsti vhisempi kuin sen vaikutus
jtehuoltoon ja meluntorjuntaan. Veneilijiden oma kyttytyminen
on ratkaisevaa, kun tarkastellaan esim. luonnDn kulumista rantau
hait
tumispaikoilla, peraaltojen ja potkurivirtojen aiheuttamaa
taa sekä linnuille aiheutettua hiri5t. Reittien ja satamien si
joittelussa sekä myhemmjn esitettviä rajoituksia valittaessa on
mainitut seikat otettu mahdollisuksien mukaan huomioon, mutta eri
tyisesti veneilij6jlle suunnatussa valistuksessa niiden korosta
misella voidaan pst toivottuun tulokseen.
7.5

VENEILYÄ RAJOITTAVIEN TOINENPITEIDEN TARVE

7.51

Y 1 e i s t

Luonnonsuojelualueiden, tiiviin asutuksen tai muiden hiriytyvien
kohteiden yhteydessä on ohjaavien toimenpiteiden ja suositusten
ollessa riittmttmi voitava rajoittaa kaikkea tai vain mootto
roitua veneily alueellisesti, ajallisesti tai nopeusrajoitusten
muodossa. Alueellinen rajoitus voi olla ymprivuotinen tai esi
merkiksi lintujen pesimaikainen. Tarkkojen kieltoalueiden rajo
jen esittminen vaatii yksityiskohtaista selvittely, joten tss
yleissuunnitelmassa on ehdotetut rajoitusalueet, my6s ajallisten
ja nopeusrajoitusten alueet, esitetty vain mittakaavassa 1:600 000.
Alueelliset rajoitukset koskevat moottorivenei1l tai venei1l
yleens liikkumisen lisksi myös maihinnousua, joka on sallittua
vain erikseen merkityill paikoilla.
Seuraavassa esitettvi rajoituksia ei luonnollisestikaan ole tar
koitettu koskemaan viranomaisten, kuten esim. poliisien tai luot
sien virka-ajoa eikä htti1anteiden vaatimaa liikkumista tai mai
hinnousua.
7.62
Alueelliset
set

liikkumisrajoituk

Suunnittelualueella on laajojen veneily rajoittavien toimenpi
teiden tarve suhteellisen vhinen. Naihinnousukiellot ovat tar
peen eräiss suppea-alaisissa erityisiss suojelukohteissa, joita
ei tässä yhteydessä erikseen mainita. Kielto voi olla tarpeen
merkitä maastoon selvästi nkyvll taululla. Laajempia suljetuk
si ehdotettuja alueita, joilla siten my6s veneily on tarpeen ra
joittaa, ovat Korospohjan lahden pohjoisranta sekä Kelvene ja
Virmailanseln Paatsalo erine naapurisaarineen ja ympr6ivine
vesjalueineen. (kuva 21).
Korospohjan lahdella on kielletty maihinnousu
Vaarunjyrkn suo
jelualueelle. Mikäli suunniteltu pumppuvoimalaitos toteutetaan,
se aiheuttaa venee1l liikkumiselle muitakin rajoituksia.
Suunnitellun Kelveneen kansallispuiston alueella olisi maihinnou
su saaTiin suunnitelman mukaan sallittua vain tietyillä, merkityil
l paikoilla. Vesialueilla olisi moottoriveneily kokonaan kiellet
ty vylien ulkopuolella ja vapaa liikkuminen sallittua siten vain
soutu- ja purjevenein ja kanootein erityisten suuremmilla aluksil
la tehtvjen risteilyjen lisäksi. Tss veneilyn ja vesimatkailun
yleissuunnjtelmassa on ehdotetun kansallispuiston alueelle esitet
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ty kahta uutta väyläosuutta. Muiden väylien on oletettu säilyvän.
Päijänteen pitkittäissuuntainen pääväylä, joka Dfl edellytetty va
TUstettavaksi valaistuin linjatauluin, halkaisee kansallispuis
toksi kaavaillun alueen. Laajan moottoriveneiltä suljetun alueen
valvonta on vaikeaa ja tästä syystä kansallispuistohankkeen to
teutuksessa käyttiä tulisi rajoittaa vain Ykskoivun, Kelveneen,
Papinsaaren, Huhtasaaren ja Hietasaaren lähimmillä vesialueilla
ja toisaalta linnuston pesimäaikana Paatsalon, Vähä-Paatsalon
sekä näiden koillispuolella olevien pienten saanen muodosta
maila alueella (kuva 21). Maihinnousu olisi kummallakin alueel
la sallittu vain satamissa ja muissa merkityissä paikoissa.
Edellä mainittujen kohteiden lisäksi olisi maihinnousua rajoitet
tava kaikilla pienillä, puuttomilla luodoilla lintujen pesimä
aikana 155.-15.7. sekä seutukaavaliittojen suojelua ja virkis
tystä käsittelevissä vaihekaavoissa osoitetuilla alueilla.
7.53

N o p e u s r a

j

o i t u k s e t

Nopeusrajoitukset ovat veneilyn turvallisuuden takia välttämät
tmiä monissa kapeikoissa ja satama-alueilla. Niillä on merki
tystä myös muihin vesien ja rantojen käyttäjiin kohdistuvien
haittojen ja häini5iden, kuten noot:torivnfidIDn yms. nlustnn nHr]a1tojen
ja m1un
torjunnassa. Suurimman sallitun nopeuden määräämistä
haittavaikutusten perusteella vaikeuttavat kuitenkin muunmuassa
ns. liukuvien veneiden aiheuttaman aallon korkeuden kasvu,jos
ajetaan liukukynnyksen nopeutta hitaammin sekä toisaalta se, et
tä hitaimmilla veneillä voidaan rajoitusalueillakin ajaa täydel
lä kaasulla ja siis melko voimakasta melua synnyttäen.
Seuraavassa luettelossa on esitetty kuvaan 21 merkityt kohteet,
joihin ehdotetaan nopeusnajoituksia. Osalla tässä mainituista on
jo nykyisin voimassa oleva nopeusrajoitus, eikä näiden muuttamis
tarvetta ilmeisestikään ole. Tässä yhteydessä on kohteet jaettu
kahteen ryhmään,joista toisessa suurin sallittu nopeus voisi olla
4...6 solmua ja toisessa 8...12 solmua. Luetteloon merkittyjen
kohteiden lisäksi kaikkien laiva- ja veneilysatamien ja yleisten
laivalaitureiden läheisyydessä ei nopeus saisi ylittää 6 solmua.
Suurin sallittu nopeus 4...6 solmua:
-

-

-

-

-

-

-

Jyväskylä, Äijälänjoki-Jyväsjärvi,
Luhanka, Vuoksensalmen lautta,
Jämsä,Jämsänjoki,
Sysmä,Korkeasaarensalmen lautta ja Kivisalmi,
Asikkala,Kalkkisten kanava,
Asikkala, Vesijärven kanava,
Heinola, Jyräng5nvirta.

Suurin sallittu nopeus 8...12 solmua:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jyväskylän mlk., Vaajakoskelta Haapaniemen kärkeen
Jyväskylän mlk., Siikasalmi
Säynätsalo, länsi- ja eteläpuolon reitit
Korpilahti,: Kilvensalmi-Putkilahti
Korpilahti, Pirttisaaren kaakkoiskulma
Korpilahti, Puolakansalmi
Jämsä
Kukkaron salmi
Jämsä, Edessalmi
Kuhmoinen, Lintusalmi ja Vuonikkaniemen edusta
-

nopeusraJoftus
alueellinen IukkumisraJoltus

PIJANTEEN VENEILYN JA
VESIMATKAILUN YLEISSUUNNITELMA
KUVA 21
Ehdotetut venellyrajoitukset

-

-

-

-

-

-

-

Sysmä, ryiestensalmi ja Nuurisalmi,
Padasjoki, Kellosalmi-Kokinluoto,
Asikkala, Kalkkisten lautta ja Kymenvirran kapeikko,
Asikkala, Rutalahti,
Asikkala, Tornionsalmi,
Hollola, Vaariiansalmi,
Lahti, Vesijärven rantavyhyke Jalkarannasta Nukkulaen.

7.54

Ajalliset

rajoitukset

Noottoriveneiden aiheuttama melu on haitallisimmillaan sääolosuh
teista johtuen yleensä iisin, jolloin toisaalta vaaditaan eniten
hiljaisuuttakin. Tiheän asutuksen tuntumassa olisi siten vältettä
vä tarptonta moottoriveneilyä y6eikaan. My5s loma-asutus, leirin
täalueet, lomakeskukset ja muut vastaavat edellyttävät riittävää
hiljaisuutta 5isin. Lääkintha1litus on suosittanut tyleiskirje
no 1551) ulkoilu-, virkistys- ja loma-asuntoalueiden korkeimmaksi
sallituksi melutason arvoksi 35 dB tA) kello 21 ja 7 välisenä ai
kana, kun päiväsaikaan vastaava suositus on 45 dB tA). Ensin mai
nittuun melutasoon rantaviivan tuntumassa päästään moottoriveneil
lä vain, jos niillä ajetaan erittäin alhaisilla kierroksilla yleen
sä ainakin 100 metrin etäisyydellä rannasta.
Sellaisia vesialueita, joilla olisi vältettävä kaikkea tarpeetonta
istä moottoriveneilyä,ovat suunnittelualueella välittämästi asun
toalueiden äärellä olevat vesialueet. My6s tiheimpien loma—asunto
alueiden sekä matkailukeskusten lähellä tarpeetonta yiajoa tulisi
välttää.
7.6

VENEILYYN LIITTYVÄ MAISEMANSUOJELU

Kaikessa veneilyn tarpeisiin tapahtuvassa rakentamisessa tulee ot
taa huomioon my6s rakenteiden sopivuus maisemakuvaan. Erilaiset
vesiliikenteen turvalaitteet ovat jo periaatteessa ristiriidassa
tämän vaatimuksen kanssa, sillä niiden tulee näkyä mahdollisimman
hyvin tiettyihin suuntiin. Turvalaitteita ei siitä huolimatta yleen
sä pidetä maisemaan sopimattomina sellaisilla vesialueilla, joilla
jo pitkään on harjoitettu vesiliikennettä. Esimerkiksi suurikokoi
sia linjatauluja rakennettaessa voidaan kuitenkin pyrkiä välttä
mään tarpeetonta puiden kaatoa ja jo suunnitteluvaiheessa tulee
välttää sijoittamasta niitä maisemallisesti tai luonnonsuojelulli
sesti erityisen arvokkaisiin paikkoihin.
Satamien ja laivalaitureiden laajentaminen tulisi ensisijaisesti
toteuttaa parantamalla perinteisissä paikoissa sijaitsevia laitu
reita ja laajentaa niitä vasta sitten uusille alueille. Luonnonsatamien vaatimia rakenteita ei tulisi tehdä maisemakuvan kannalta
parhaille paikoille vaan sopivalle etäisyydelle niistä. Kaikki ra
kenteet satamissa olisi yleensäkin sijoitettava niin, että haitta
maisemakuvalle sekä vesialueelta että maalta katsoen on mahdolli
simman vähäinen. Sama koskee my6s kotisatamissa olevia veneiden
talvisäilytysalueita, mikäli niiden sijoittelussa on valinnan va
raa.
Suurten venetalaiden rakentamista muualla kuin perinteisissä kylä
satamissa tulisi välttää eikä rakentaa laitureitakaan tarpeettoman
kookkaiksi ja näkyviksi.
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8.

IflIf

8.1

V?YL?T JA REIlu

I7Ar1IsTAI!KAitI

II

Suunnitelmassa vuoteen 1985 menness toteutettavaksi ehdotetut
uudet julkiset kulkuvyiät ja venereitit on seuraavassa jaettu
tyypeittin kahteen ryhmn, joista ensimmäiseen kuuluvat tuli
si ty6ryhmn käsityksen mukaan toteuttaa ensisijaisina.

Ensisijaisesti toteutettavat viyi3t
11
20
43
34
38

(vrt,

taulukko 24):

Kailiosaari-P3rnsaari
Lempää-Hopeasalmi-Judinsalonseik
Kh3rinsaari-Sarvisalo
Petjsaari-Karisalmi
Sii kasaimi-Messii-Lahti

Luettelossa mainitut vyit voidaan kaikki saada kuikukelpoisik
si ilman ruoppaus- tai nuita vastaavia rakennustoimenpiteit pel
kstin merkitsemii ne haraukselia yms. tarkemmin miritelt
vn paikkaan.
Toissij9isssti

toteutettavat vyiät:

Muut taulukossa 24 mainitut vyit

(11

kpl].

Nist vylist vaatii vain yksi, Jyvsjrven vylän oikaisu,
ruoppausta. Muut voidaan toteuttaa merkitsemiseii, ellei hanka
lien kohteiden poistaminen osoittaudu tarkemmassa tutkimuksessa
edullisemmaksi tai tarkoituksenmukaisemmaksi ratkaisuksi.
Julkisten ku1kuvyiien toteutuksen voivat tylohjelmiensa puitteis
sa suorittaa TVL suunnittelun ja varsinaisten väylätliden osalta
sekä MKH ja luotsipiiri vyiien merkinnn ja niiden ylläpidon
osalta.

Ensisijaisesti toteutettavat reitit
4 a
10
16
18
53
25
29
36
37

(vrt,

taulukko 25 a):

Poronseikä-Juurikka
Pärnäsaari-Syväsaimi-Onnettomanluoto
Maakuivanen-Tupsu-Vuorissalo
Mustasalon ja Haukkasalon välinen salmi
Judinsalo-Pihlajasaaret
Pyhänpää-Paimenenselkä-Suopelto
Rapalanniemi-Pien-Ohjon eteläpuoli
Asikkalanseikä-Vääksy Linkosaaren länsipuolitse
Vääksy-Kaj aanka 1 ilo-Maijan kivet

Koska purjevenereitit vastaavat kulkukeipoisuudeitaan 1,8 metrin
väylää, olisi niiden toteuttamistapaa selvitettäessä otettava
huomioon mahdollisuus tehdä niistäkin julkisia merkittyjä väyliä.
Ne voitaisiin toteuttaa yhtäaikaisesti muiden samoilla alueilla
tehtävien väylätliden tai merkint6jen kanssa. Jos purjevenereitte
jä ei merkitä, vaatii niiden toteuttaminen kuitenkin mm. kaikuluo
tauksen tai harauksen, eräiden vaarailisten kohteiden eliminoimi
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sen, reittiselostuksen laatimisen ja reitin merkitsemisen omalla
merkinnllän merikarttoihin.
Toissijaisesti toteutettavat reitit:
Muut taulukossa 25 a mainitut reitit (7 kpl).
Purjevenereittien toteuttamisen voidaan katsoa kuuluvan niiden
luonteen ja kyttökelpoisuuden johdosta TVL:lle ja MKH:lle.

Ensisijaisesti toteutettavat reitit (vrt,
3
8 a
15
17
35
40

taulukko 25 b):

Siikasaaren itpuoli-Murtoselk
Krkisten lautta-Vh-Palava
Kilvensalo-Putkilahti
Jimsnjoki
Prnsaarf-Kinisselk-Kotasaari
Kausanselk-Taipalsenlahti

Toissijaisesti toteutettavat reitit:
Muut taulukossa 25 b mainitut reitit

(5 kpl),

Umpimoottorivenereittien toteuttaminen edellytt vastaavia toi
menpiteit kuin mainittiin purjevenereittien yhteydessä. Niiden
toteutukseen saattaa olla tarkoituksenmukaista osallistua TVL:n
ja MKH:n 1isksi my6s vesihallituksen.
Avomoottorivenereitit
Ensisijaisesti toteutettavat reitit (vrt, taulukko 25 c):
6
14 c
46
49

Pajulahti
Patalahti
Arvajanlahti
Rautsalmi-Lapinsaari

Toissijaisesti toteutettavat reitit;
Muut taulukossa 25 c mainitut reitit

(4 kpl).

Avomoottorivenereittien tarve aiheutuu lähes yksinomaan vesien
virkistyskytt5n liittyvst veneilyst. Reittien kunnostaminen
palvelee usein samalla vesien muuta kyttö ja vesiensuojelua
mm. veden vaihtumisen tehostuessa. Ottaen huomioon myös vaadit—
tavien tutkimus- ja rakentamistoimenpiteiden laatu lienee avomoot
torivenereittien toteuttaminen katsottava lhinn vesipiirien
tehtvksi. Reitit tulisi kuitenkin voida merkitä my6s merikar
toille.

Pvesistöalueelta osoitetut soutuvene- ja kanoottireitit eivät
edellytä erityisiä kunnostustoimenpiteitä. Sensijaan jokireiteil
lä voidaan tehdä huomattaviakin veneilyä edistäviä tutkimus-,
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kartoitus- ja rakennustoimenpiteitä. Reittien yleinen suunnitte
lu ja toteuttaminen kuuluvat vesipiirien ja kuntien veneilyä edis
täviin toimintoihin.
Kaikkien eri tyyppisten väylien ja reittien rakentamisen ja mer
kitsemisen kustannukset riippuvat merkittävästi kulloisistakin
olosuhteista eikä niitä voida arvioida ilman yksityiskohtaista
tutkimusta tarvittavista työmääristä. Taulukossa 28 on esitetty
kaaviolla eri tyypoisten väylien ja reittien osalta työryhmän eh
dotus niistä viranomaisista, yhteisöistä tai järjestöistä, joiden
tulisi vastata suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta tai
osallistua niihin. Taulukon ehdotukset perustuvat suurelta osin
nykyiseen käytäntöön.
Taulukko 28.

Väylien, reittien ja satamien yksityiskohtaisen
suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon organisaatio

KOHDE

SUUNNITTELU
proj. johto

TOTEUTUS

YLLÄPITO

MKH, VH, uittoyhd.,
laivayhtiöt, venei
lyjärjestöt

TVL

MKH

NKH, VH, veneilyjärjestöt

TVL

1KH

Keskeisimät
osallistujat

julkiset kulkuväylät (laivaja veneväylät)

TVL

purjevenereitit

TVL

umpimbottorivenereitit

TVL, VH

NKH, veneilyjärjestöt

TVL, VH

MKH

avomoottorivenereitit

VH, kunnat

veneilyjärjestöt,
MKH, TVL

VH,
kunnat

kunnat, vensi
lyjärjestöt

soutuvene- ja
kanoottireitit

kunnat, VH

veneilyjärjestöt

kunnat,
VH

kunnat, venei
lyjärjestöt

kotisatarnat,
venevalkamat

kunnat

TVL, VH, veneilyjärjestöt

kunnat,

kunnat, venei
lyjärjestöt

vierassatamat

kunnat

TVL, VH, matkailujärjestöt ja -yritykset

kunnat,
TVL, VH

matkailuyrityk
set, kunnat, ve
neilyjärjestöt

huoltosatamat

kunnat

öljy-yhtiöt, venei- kunnat
lyjärjestöt, kaupat,
matkailuyritykset

luonnonsatamat,
ym.

kunnat,
järjestöt,
NH, VH

veneily-, matkailuja luonnonsuojelujärjestöt

laivalafturit

TVL, kunnat

laivayhtiöt, rnaakun- TVL,
kunnat
taliitot, veneilyjärj estöt

MKH
TVL

=
=

.

Nerenkulkuhallitus
Tie- ja vesirakennuslaitos

VH
NH

=
=

kunnat,
järjestöt, MH,
VH

Vesihallitus
Netsähallitus

niatkailuyrityk
set,öljy-yhtiöt,
kaupat
kunnat, järjes
töt

TVL, kunnat
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8.2.

SATAMAT

Suunnitelman sisältämät eri tyyppiset satamat on ajoitettu to
teutettaviksi pääosin luvussa 5 esitettyyn kokoon ja palveluta
soon vuoteen 1985 mennessä mikäli veneiden määrä kasvaa ennustetulla tavalla. Monissa esitetyissä satamapaikoissa suunnitelman
toteuttaminen edellyttää huomattavia laajennus- Ja parannustöitä,
mutta joissakin voidaan tyytyä olemassa olevien rakenteiden yllä
pitoon ja vähäisiin parannuksiin sekä suorittaa laajennuksia sel
vän tarpeen vaatiessa. Taulukossa 28 on satamienkin osalta pal
jolti nykytilanteeseen perustuva ehdotus niiden suunnittelijois
ta, toteuttajista ja hoitajista.
Kotisatamat, venevalkamat
Kotisatamat ja venevalkamat palvelevat lähinnä paikallista tar
vetta. Niitä ei siten voida asettaa yksikäsitteisesti keskenään
tärkeysjärjestykseen. Kiireellisintä on luonnollisesti niiden sa
tamien kunnostaminen, jotka eivät ole nykyisinkään riittävän ko
koisia tai palvelukykyisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Vaajakos
ken, Korpilahden, Luhangan, Vääksyn ja Hollolan kotisatamat. Suur
ten asukasmäärien ja rantojen puutteen johdosta on Jyväskylässä,
Lahdessa ja Heinolassa erityisen tärkeää turvata kotisatamapaik
kojen riittävä määrä.
Koska veneen hankintaa ei monestikaan suoriteta, ellei ole tie
dossa venepaikkaasopivasti sijaitsevassa satamassa, voidaan ve
nepaikkojen tarjontaa lisäämällä suoranaisesti edistää veneilyn
määrällistä kasvua.
Yleistä tarvetta palvelevien kotisatamien ja venevalkamien to
teuttaminen on yleensä katsottava kunnan tehtäväksi. Eräissä ta
pauksissa on tarkoituksenmukaista sopia sataman hoidon ja val
vonnan järjestämisestä paikallisen veneilyseuran kanssa, mikäli
seuralla on resursseja tällaiseen tehtävään. Seurat tai yksityi
set veneilijät voisivat eri tavoin osallistua myös rakentamis’
toimiin, jolloin kunnan kustannukset pienenevät merkittävästi.
Vierassatamat,

huo ltosatamat,

laiva laiturit

Ottaen huomioon suunnitelmassa vierassatamiksi suositeltujen sa
tamien nykyisen kunnon ja palveluvarustuksen sekä tarpeen sopi
van verkoston muodostamiseen tulisi kiireellisimmin pyrkiä kehit
tämään Korpilahden, Luhangan ja Kuhmoisten satamia. Kaikissa
muissakin suunnitelmassa esitetyissä, jo olemassa olevissa vie
rassatamissa on puutteita, jotka olisi pikaisesti korjattava.
Päijätsalon ja Tehin vierassatamat on tarpeen toteuttaa vain sii
nä tapauksessa, että näihin paikkoihin rakennetaan kaavaillut ho
telli- ja lomakeskukset.
Suunnitelmassa esitettyjä erillisiä laivalaitureita olisi raken
nettava tai parannettava ensisijaisesti Judinsalossa ja Virmai
lan Höysniemessä tai muualla Kelveneen kansallispuistoksi ehdo
tetun alueen tuntumassa. Muita tärkeitä kohteita ovat Kalkkinen,
Puolakka ja Tehi. Korospohjaan esitetyn laiturin tarpeeseen ja
sijaintiin vaikuttaa suunniteltu pumppuvoimala.
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kos
Erillisistä huoltosatamista olisi kehitettävä nopeasti Pihlaja
lli
mahdo
kea edullisen sijaintinsa johdosta. Päijänteen alueella
enkin
sesti rakennettavat kalastussatamat vaikuttavat veneilysatami
valle
kehittämiseen. Edullinen paikka kumpaakin tarkoitusta palvele
muuten
satamalle olisi esim. Vaheri, jonka huoltopalveluita olisi
kin tarpeen parantaa.
tulee
Vieras- ja huoltosatamien sekä laivalaitureiden rakentajana
tiö
keluyh
kysymykseen lähinnä kunta, matkailuyritys, polttoafneenja
laivamy5s
tms. Mikäli hanke samalla palvelee huomattavassa määrin
ra
matkailua, kalastusta tai muuta yleisempää tarvetta, saattaisi
voi
kentajana tulla kysymykseen myös valtio. Valtion työvirastot
vat suorittaa jonkin verran tällaisia rakennust5itä omalla organi
Val
saatiollaan budjetti- tai tyllisyysmäärärahojen puitteissa.
ra
en
tio ei kuitenkaan voine lähivuosina osallistua veneilysatami
kentamiseen osoittamalla avustuksia kuntien käytt5n.
Luo nno nsatamat
Luonnonsatamia ja rantautumispaikkoja olisi pikaisesti kehitettävä
erityisesti niissä kohteissa, joissa maa on jo nykyisin valtion
tai kunnan omistuksessa. Mm. kaavoituksella jo rakennuslupia myön
nettäessä kuntien on pyrittävä turvaamaan muiden tarpeellisten
kohteiden käyttmahdollisuudet
Satami en varustetaso
Kaikissa eri tyyppisissä satamissa ovat kiireellisimpiä tehtäviä
käyttäjien turvallisuuteen liittyvät, kuten laitureiden ja kiinni
tyslaitteiden kunnostus, sekä jätehuollon asianmukainen järjestämi
nen.
Kustannukset
Veneilysatamien ja laivalaitureiden rakentamiskustannukset riippu
vat merkittävästi satamapaikan vesisyvyydestä, suojaisuudesta yms.
luontaisista ominaisuuksista. Tästä syystä paikan valintaan on
kiinnitettävä erityistä huomiota ja vertailtava rakentamiskustan
nuksia eri paikoissa. Taulukossa 29 on esitetty muutamien erilais
ten laituri- ym. rakenteiden yksikkökustannuksia.
Satamarakenteiden yksikk5kustannuksia
(Lähde: Vesihallitus 1977 b)
400
n.
telaranta tliukuparrut tai rullarata)
900
n.
kivikorimuuri (rantalaiturina)
tukimuurilaituri (elementtirak.,
n. 1 900
vesisyv. 2 m)
n. 3 000
hirsiarkkulaituri (harvaseinäisenä)
n. 1 500
jatkuva puupaalulaituri
600
n.
kevyt ponttonilaituri
n. 1 200
terässäiliöponttonit
n. 1 500
keskiraskaat teräsbetoniponttonit

Taulukko 29.

mk/venepaikka
mk/metri
mk/m
mk/m
mk/m
mk/m
mk/m
mk/m

Satamaa rakennettaessa kustannukset muodostuvat maan hankintahin
nasta, ruoppaus- ja täyttötöistä, aallonmurtajista, laitureista,
tieyhteyksistä sekä mahdollisista vesi- ja viemäriliittymistä,
huoltolaiturista, säilytysvajoista ja palvelurakennuksista. Koko
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naiskustannukset ilman palveluja ja maan hintaa ovat suurehkos
sa satamassa noin 5 000 mk/venepaikkaa kohti. Laskelmassa run
saalla 70 prosentilla veneistä on täll5in laituripaikka. Pelkkä
laiturjkustannus keskirask1la laiturilla on n. 2 200 mk/venepaikka. Satamien ylläpito tulee selvitysten perusteella maksa
maan 100.. .300 mk venepaikkaa kohti vuodessa. Vesisyvyydeltn,
suojajsuudeltaan ja rannan laadun puolesta edullisten pienehkä
jen satamien tai venevalkamien rakentaminen ja ylläpito voi
tulla edellä mainittuja kustannuksia selvästi halvemmaksikin,
varsinkin jos Säilytyskentällä pidettävian veneiden osuus on
suuri, lajtureista voidaan tehdä kevytrakenteisia ja osalle
suurista purjevenejst tehdään poijut laituripaikkojen sijaan.
My6s mahdolHsella veneilijöiden omatoimisuudella, kuten esim.
talkootäillä
hartiapankkimenetelmällä tms. voidaan säästää huo
mattava osa julkisista rakennus- ja ylläpitokustannuksista
Satamien osalta suunnitelman täydellinen toteuttaminen edellyt
tää koti-, vieras- ja huoltosatamiin sekä venevalkamiin raken
nettavaksi vähint3n 2 400 uutta laituripaikkaa, uutta säily
tyskentt noin 800 veneelle sekä poijupaikkoja eli yhteensä
runsaat 3 200 venepaikkaa vuoteen 1965 mennessä. Näiden raken
taminen tulisi edellä esitetyllä keskihinnalla 5 000 mk/vp
maksamaan 16 milj, mk 8 vuoden aikana eli 2 milj, mk vuodessa.
Laivalaiturien rakentaminen ei sisälly tähän suuntaa antavaan
arvjoon.
Suunnitelman toteuttamisessa on tärkeintä esitetyn verkoston
ja minimipalvelutason aikaansaaminen sekä tarpeellisten alue
varausten suorittaminen mahdollisimman nopeasti. Nämä tavoit
teet olisikin asetettava kiireellisyysjärjestyks35 etusijal
le rahoitustarvetta tarkasteltaessa. Toissijaisena tavoittee
na olisi tälläin esitetyn venepaikkojen määrää koskevan tavoit
teen saavuttaminen.
6.3

MUUT KOHTEET ]A TOIMENpIT

Vaaralliset kohteet
Veneilylla ja vesimatkailulijkenteelle vaaralliset kohteet,
jotka on esitetty kartassa 1 ja liitteissä 14 ja 15, olisi
poistettava tai tehtävä muut niille esitetyt toimenpiteet vuo
teen 1985 mennessä, Tämä edellyttää myäs edellä kohdassa 8.1
mainittujen väylien ja reittien vaatimien toimenpiteiden to
teuttamista. Muista vaarallisista kohteista ensisijaisesti eli
minoitavina voidaan pitää nykyisten väylien tuntumassa olevia
merkitsemättämiä matalikoita, kareja ja puutteellisia karttatai maastomerkint6jä sekä matalia ilmajohtoja. Tarvittavat
toimenpiteet tulisi suorittaa alueellisesti, jolloin samalla
voitaisiin eliminoida väylien ulkopuolellakin olevia vaaralli
simpia kohteita.
Vaarallisten kohteiden poistaminen kuuluu valtion tyävirastoil
le. Nerkintää kaipaavat kohteet väylien lähettyvillä tulisi mi
tata merenkulkuhallituksen toimesta. Mjttausretkjkunta olisi
kin saatava Päijänteell6 nopeasti, sillä yli 50 vuotta vanhoi
hin mittauksiin perustuvat kartat sisältävät melkoisesti puut
teita ja virheitäkin. Päijänteen lisäksi tulisi mittauksia
suorittaa muillakin suunnittelualueen järvillä, erityisesti
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Konnivedell, joka on suureksi osaksi

kartoittamatta.

Selvästi vylilt syrjss olevien ja vain veneily haittaavien
poistamiskelvottomien karien merkitsemisest olisi tarpeen laatia
yhteniset ohjeet. Samalla tulisi selvitt vastuukysymyksiä, ku
ten sitä, mikä yhteis5 tai viranomainen voi ylläpitää tällaisia
merkintöjä.
Järvimatkailu
]ärvimatkailun edellytykset eivät nykyisessä taloudellisessa ti
lanteessa ja soveltuvan kaluston puuttuessa ole tyydyttäviä. Ka
luston parantamisen edellytyksenä voidaan pitää satamaverkoston
täydentämistä ja parantamista useissa kaupungeissa ja taajamissa
sekä myös luonnonsatamien laiturien rakentamista.
Suunnitteilla olevilla kanavahankkeilla olisi toteutuessaan järvimatkailua selvästi edistävä vaikutus. Päijänteen alueen yhtenäisyy
destä johtuen saattaisi myös markkinointiorganisaatioiden ja lai
valiikenteen harjoittajien yhteistyöllä olla edullinen vaikutus.
Siten voitaisiin koordinoida järvimatkailua ja mahdollisesti ve
nevuokraustakin.

Koko Päijännettä koskevat vesiliikenne- ja veneilyasiat tulisi voi
da käsitellä yhtenä kokonaisuutena valtion virastojen töissä riip
pumatta niiden piirihallinnollisista rajoista.
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TIIVISTELM PÄIJÄNTEEN VENEILYN JA VESINATKAILUN YLEISSUUNNITEL
MASTA
yleistiedot
Suunnittelualueen
sekä
suunnittelun tarve
tavoitteet
ja
Veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelma on laadittu alueelle,
jonka muodostavat Pijnne ja siihen liittyvät Jyvsjrvi, Vesi
jrvi, Ruotsalainen ja Konnivesi. Pijnne on Kymijoen vesistön
keskusjrvi ja sen pituus on n. 120 km, suurin leveys n. 30 km
ssk vesipinta-ala n. 1107 km2. Muiden järvien yhteenlaskettu ala
on n. 326 km2. Vlitt5msti em. järvien rannoilla tai veneilyhar
rastuksen kannalta rjittvn lhell asuu noin 200 000 asukasta.
Suunnittelualueen sijainti Suomen vest5llisen painopisteen tuntu
massa korostaa sen matkailullistakin merkitystä. Pijnteen ympä
ristä on lisäksi erittäin suosittua loma-asuntoaluetta ja suunnit
telualueella onkin noin B 000 loma-asuntoa.
Päijänteellä on harjoitettu vesiliikennettä jo vuosisatojen ajan.
Tavaraliikenne ja matkustajaliikenne säännällisesti kuljettavilla
reiteillä olivat vilkkaimmillaan viime vuosisadan vaihteen molem
min puolin Vesijärven ja Kalkkisten kanavien laajennettua vesiyh
teyksiä ratkaisevasti. Myhemmin ovat puutavaran uitto ja matkai
luliikenne vakiinnuttanset asemansa, ammattikalastus hiljalleen
vähentynyt ja veneily lisääntynyt merkittävästi. Nykyisin alueel
la on yli satakertainen määrä vapaa-ajan käytt6n tarkoitettuja
veneitä suurempiin aluksiin verrattuna. Ne asettavat sellaisia
vaatimuksia muunmuassa satamille ja niiden palveluille, joita ai
kaisemmin harjoitetun vesiliikenteen tarpeita vastaavat, nyt jo
osaksi rappeutuneet laiturit yms. rakenteet eivät ole pystyneet
tyydyttämään.
Suunnittelutyön eräänä keskeisenä tavoitteena oli kehittää Päi
jänteen alueesta valtakunnallisesti katsoen laaja, omaleimainen
matkailu-, virkistys- ja veneilyalue. Tämän edellytyksinä ovat
mm. riittävät reitistöt, palvelukykyiset satamat, riittävä mää
rä rantautumispaikkoja ja Päijänteen erämaisen luonteen säilyt
täminen. Lisäksi asetettiin joukko alueellisia ja toiminnalli
sesti eriteltyjä tavoitteita. Nämä koskivat lähinnä väylien,
reittien ja satamien sijoittelua paikallisten tarpeiden mukai
sesti ja eri veneilymuotojen erityistarpeiden huomioon ottamis
ta. Satamaolosuhteiden parantaminen ja risteilymahdollisuuksien
monipuolistaminen muillakin tavoilla olivat eräinä päätavoittei
na laivamatkailun edistämiseksi tähdättäville toimenpide-ehdo
tuksille. Suunnitelman tuli lisäksi niveltyä muuhun vesien ja
rantojen käyttöön liittyvään suunnitteluun.
Suu nni ttelunormi sto
Suunnitelmassa on määritelty tärkeimmät siinä käytetyt erilai
set käsitteet ja nimitykset, kuten eri tyyppiset vesikulkuneu
vot, veneilymuodot, väylät ja reitit, satamat sekä järvimatkai
luliikenteen eri muodot. Osa esitetistä määritelmistä on ylei
sesti käytössä, osa on lueteltu erilaisissa veneilyä käsittele
vissä selvityksissä ja eräät ovat työryhmän muotoilemia.
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Käsitteiden märittelyn lisksi on vylille, reiteille, ja sa
tamille laadittu mitoitukselliset normitukset, joita on kytet
ty suunnitelmaosassa. Seuraavassa taulukossa on esitetty vy
lien ja reittien luokitus ja mitoitusohje.
Vyln/reitin nimitys

1. Plaivavyl
2. Laivavyl 2,4 m
3. a) Laivavyl 1,6 m
b) Purjevenevyl (-reitti)
4. Umpimoottorivenevyl (-reitti)
5. Avomoottorivenereitti
6. Soutuvene- ja kanoottireitti

v1yln/reitin
kulkusyvyys leveys
m
m
3,0
2,4
1,6
1,6
1,2
1,0
0,5

silta-aukon turv.
alik.kork. leveys
m
m

90
40
40
40
20
10
5

11,0
11,0
6,5
11,0
3,0
1,5
1,5

90
40
20
20
10
5
5

Taulukossa 5. ja 6. reiteille merkityt syvyydet ovat absoluut
tisia vesisyvyyksi, muut ovat kulkusyvyyksi, jolloin vesisy
vyys on 0,6 m suurempi. \Jesistöj ylittvien ilmajohtojen tuli
si kaikilla vylill ja muuallakin suunnittelualueen purjehdus
kelpoisissa osissa vylist tai reiteist riippumatta olla niin
korkealla, stt ne mahdollistavat 11 metriä korkean purjeveneen
turva llisen alituksen.
Suunnitelmassa käytetty veneilysatamaluokitus on kehitetty Seu
tusuunnittelun Keskusliiton veneilytyöryhmn ehdotuksen pohjal
ta. Veneilysatamat on siinä ryhmitelty kotisatamiin ja nelj
eri tyyppiä oleviin matkasatamiin. Pijnteen alueen oloihin
sovellettuna satamaluokitus sislt kotisatamat ja venevalka
mat sek matkasatamista vierassatamat, huoltosatamat, luonnon
satamat, suojasatamat, rantautumispaikat ja suojapaikat. Lisk
si kytetän nimityksiä laivasatama ja laivalaituri ja suunni
telmassa on osoitettu myös eräitä koti- ja vierassataman tai
koti- ja huoltosataman yhdistelmiä. Kaikille eri satamatyypeille
on osoitettu niiden koosta riippumatta tarvittava minimipalvelu
taso ekä suositus niistä laitteista ja varusteista, joita tarvi
taan tärkeimpien satamien palvelutasoa parannettaessa. Nyös sata
mien sijoittelusta ja optimikoosta on esitetty eräitä suosituksia.
vesimatkailun
Veneilyn
ja
ja
kehitysennusteet

nykytila

Suomessa käytössä olevien eri tyyppisten veneiden määristä ei ole
olemassa täysin luotettavia, alueellisia, ajan tasalla olevia tie
toja. Työryhmä pyrki selvittämään Päijänteen alueen venekantaa ja
tyyppijakautumaa mm. TVH:n venesatamatutkimuksen, kunnille ja ve
neilyseuroille lähetetyn kyselyn, venemoottoreiden myyntitilasto
jen sekä loma-asuntojen määrää koskevien tietojen avulla. Kesällä
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1975 arvioitiin suunnittelualueen järvillä olleen käyt6ssä seuraa
vassa taulukossa esitetyt määrät veneitä.
lukumäärä

Venetyyppi
Soutuveneet
Kanootit
Avomoottoriveneet
Umpimoottoriveneet
Purjeveneet
Muut alukset Cmys työalukset ym,)
Aluksia yhteensä

9 300
360
6 000
1 100
400
140

53,7
2,1
34,7
6,4
2,3
0,8

17 300

100,0

Suunnitelmassa on esitetty arviot veneiden määristä myäs kunnit
tain. Rekisteriin merkittyjä moottoriveneitä oli suunnittelualueen
kunnissa kesällä 1975 kaikkiaan noin 1 400 kpl. Veneilyseurojen
tai niiden jäsenten omistamien veneiden määrä oli lähes 1 100 kpl.
Veneiden määrän kasvua on ennustettu pääosin samojen lähteiden pe
rusteella kuin nykyistä kantaakin. Seuraavassa taulukossa on esi
tetty arvioidut vuotuiset kasvuprosentit kolmena eri vuosijaksona
ja niitä käyttäen saadut ennusteet veneiden määristä suunnitelu
alueen järvillä vuosina 1980, 1985 ja 2000.
Venetyyppi

1975.. .1980
kpl

Soutuveneet
Kanootit
Avomoottoriveneet
Umpimoottoriveneet
Purjeveneet

2
5
5
6
10

Yhteensä

10 200
450
7 600
1 500
640
20 390

1980.. .1985
kpl
1
5
4
4
8

10 800
560
9 200
1 900
950
23 410

1985.. .2000
kpl
1
2
2
2
4

12 400
750
12 400
2 500
1 700
29 750

Ammattimaiseen matkailuliikenteeseen tarkoitettuja aluksia oli
suunnittelualueella 6 kpl kesällä 1975 ja niissä matkustajapaik
koja yhteensä 575 kpl. Näiden lisäksi viisi sellaista alusta,
joita ei käytetty kaupalliseen liikenteeseen, oli katsastettu
matkustajien kuljetusta varten. Kaikkiaan ammattiliikenteeseen
katsastettuja aluksia oli 96 kappaletta.
Käytettävissä olevat tiedot veneiden käyt6stä ja veneliiken
teen määristä ovat varsin vähäisiä. Vuosina 1971, 1972 ja
1975 on tietyissä kohteissa vesihallituksen toimesta suoritet
tu veneliikennelaskentaa ja Vesijärven sekä Kalkkisten kanavil
la lasketaan TVL:n toimesta kaikki sulutetut veneet. Suurimmat
vuorokautiset veneliikennemääpät heinäkuussa, 200...400 venet
tä, havaittiin Heinolan, Lahden ja Jyväskylän lähivesillä si
jaitsevissa laskentapisteissä. Vesijärven kanavassa sulutettu
4929 ve
jen veneiden määrä on ollut suurimmillaan vuonna 1976
nettä. Kalkkisissa huippu
3492 venettä saavutettiin vuonna
1975. Laivamatkailijoiden kokonaismäärä suunnittelualueella on
kaikki eri liikennemuodot mukaan luettuna vaihdellut 45000 ja
60000 välillä 1970-luvun kesinä.
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Suunnittelussa tarvittavia tietoja hankittiin keväällä 1975
suopitetulla, alueen kunnille, luotseille, matkailuyrjtyksjlle
veneilyseuroille
pelastusseuroille ja vesipartiolaisille Osoi
tetuilla kyselylomakkeilla Näin saatiin my6s vesjalueen käyt
täjien mielipiteitä veneilyn suunnittelun tarpeista. Yleisesti
suunnitelman tärkeimmiksi tehtäviksi nähtiin riittävän satamaja rantautumispa;kkavepkosto
aikaansaaminen sekä veneilyn tur
den
en
isuu
vall
erilaisin toimenpitein. Kyselyn jälkeen
parantamin
n
ointi, jolloin kenttätutkijat tutustui
ttii
ent
suorite
kenttäinv
vat noin 170 satamaan, rantautumispaikkaan ja erilaisiin muihin
kohdealueisjin sekä useisiin vaarallisjin kohteisiin ja reitti
ehdotuksiin
Suunnittelualueen järvillä on nykyisin merenkulkuhallituksen
ylläpitämiä merkittyjä julkisia kulkuväyliä runsaat 800 km,
joista Päijäntee noin 680 km. Nist noin 80 % on kulkusy
vyydeltään 2,4 m tai 3,0 m ja loput ovat matalampia. Nykyisten
väylien ulkopuolelle on paikoitellen syntynyt vilkkaasti käy
tettyjä oikaisuja, etenkin itä-länsisuuntaisia Näitä epäviral
lisia reittejä esitettiin viralljstettavaksi kyselyvastausj5•
sa noin 250 km.
Väylien rakentaminen, merkitseminen ja ylläpito on suhteellisen
kallista eikä vilkkaan veneilyn mahdollistaminen kaikissa ka
peissa salmissa yms. ole aina luonnon tai lähiseudun asukkaiden
kannalta eduksikaan. Njst syistä johtuen suunnitelmassa on
ehdotettu uusiksi julkiik5j kulkuväyliksi vain 85 km erilaisia
suojaisia reittejä tai väylänoikaisuja. Ne on esitetty toteu
tettavaksi pääosin 2,4 metrin laivaväylän tai 1,8 metrin pur
jeveneväy1n mitojtusnormien mukaisina.
Varsinaisten väylien 1fsäki suunnjtelmakarttaan on merkitty
n. 82 km purjevenereitt2j
n. 68 km umpimoottorivenereittejä
ja n. 30 km avomoottorivenereittejä jotka on ehdotettu toteu
tettavaksi yksinkertaisemmalla tavalla. Niiden kulkukelpoisuus
tulisi varmistaa kunnollisella kaikuluotauksella, ne tulisi
merkitä merikarttoihin ja laatia liikkumista helpottava reitti
selostus. Vaerallisimmat kohteet näiden rejttjen tuntumasta oli
si poistettava tai merkittävä.
Yksinomaan soutuveneiden ja kanoottien käyttäjille on lähinnä
retkeilytarkoituksiin osoitettu vähäinen määrä reittejä, joiden ei
ole katsottu vaativan mitään erityisiä toimenpiteitä. Melonta- ja
souturetkeilyyn soveltuvat lisäksi useat Päijänteesaa laskevat jo
kivesistät. Niiden käytt6kelpojsuu rajoittavat kuitenkin useat
rakenteet ja esteiden ohitusmahdollisuuksista ja sitä helpottavien
laitteiden tarpeesta tulisikin tehdä vesist6kohtaisia erillisselvi
tyksiä,
Päijäntee laskevien jokien kautta on mahdollista päästä my6s
muille vesistäalueille nykyisin tosin ilman suurempia järjestely
jä lähinnä vain kanooteilla. Muissa yhteyksissä suunnitellut kana
vahankkeet laajentaisjv veneilykelpoista aluetta merkittävästi
ja veneily tulisikin ottaa niissä huomioon. Kulkukelpoisuudeltaan
avomoottopivenereiteiksi ehdotetaan kehitettäväksl ensisijaisesti
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KUVA 22

lalvalaltuti

Tärkeimmät ehdotetut satamat

kotisatama

—

II

venevalkama

1

1 37

Saimaalt3 Pijnteeseen johtava veneretkeilyreitti ja siitä saata
vien kokemusten perusteella seuraavaksi Padasjoki-Arrakoski-Vesi
jako-Kuohijrvi-reitti.
Suunnitelmassa on veneurheilun osalta esitetty ne alueet, joissa
mm. purjehdusta nykyisin harrastetaan aktiivisesti. Näillä alueil
la on vältettävä veneurheilua haittaavia toimintoja tai rakenta
mista.
Päijänteen alueen satamat ovat nykyisellään varsin puutteellisia
sekä määrällisesti että laadullisesti. Vain muutamassa paikassa
niiden voidaan katsoa vastaavan tärkeimpiä vaatimuksia. Inventoin
nin tuloksena todettiin kotisatamissa ja venevalkamissa olevan ke
sällä 1975 koko alueella n. 1300 venepaikkaa tasoltaan vaihtele
vissa laitureissa ja n. 500 paikkaa maissa säilytyskentällä. Lisäk
si oli muutamia kohteita, joissa oli laivalaituri tai vierailevil
le veneille tarkoitettuja laituripaikkoja. Luonnonsatamien ja ran
tautumispaikkojen kokonaiskapasiteettia ei inventoinnin yhteydessä
a ry i o i t u.
Suunnitelmassa on kartalla ja tekstissä mainittu kaikkiaan 62 ko
ti-, vieras- ja huoltosatamaa, laivalaituria ja venevalkamaa tai
näiden yhdistelmää. jokaisen osalta on esitetty satamatyyppi, oh
jeellinen koko ja tarvittava varustelu. Nämä satamat, jotka on
esitetty my6s kuvassa 22, on tarkoitettu toteutettavaksi vuoteen
1985 mennessä. Veneiden kiinnityspaikkojen kokonaismäärä em. sa
tamissa on 3800.. .4900 ja venepaikkojen määrä maissa säilytysken
tällä n. 1400 kpl. Lisäksi on katsottu tarvittavan suuremmille hu
vialuksille viitisenkymmentä paikkaa. riatkailuliikenteen aluksille
on suunnitelmassa esitetty 55.. .58 laituria tai laituripaikkaa 42
eri kohteeseen,
Varsinaisessa suunnitelmakartassa on edellä selostettujen satamien
lisäksi osoitettu 63 luonnonsatamaa, rantautumispaikkaa, suojasa
tamaa tai suojapaikkaa sekä veneilyn kannalta mielenkiintoisia,
laajoja kohdealueita, joilla jokamiehenoikeuteen perustuvan ran
tautumismahdol lisuuden toivotaan säilyvän.
Veneilylle vaarallisista kohteista saatiin kyselyllä runsaasti
tietoja. Näitä merkitsemättämiä kareja, matalia ilmajohtoja, kart
tatietojen puutteellisuuksia ym. on suunnitelmassa esitetty mer
kittäväksi, muutettavaksi tai poistettavaksi 63 kpl sekä nykyisiin
väyliin että ehdotettuihin reitteihin liittyen ja jonkin ver
ran my6s erillisinä. Ehdotettujen uusien väylien tuntumassa ole
vat vaaralliset kohteet on tarkoitettu e]iminoitavaksi väyläti
den yhteydessä eikä niitä ole erikseen esitetty. Erittäin tär
keätä olisi my6s uusia koko Päijänteen alueen merikartat,jotka
ovat vanhentuneita ja varsinkin Konniveden osalta my6s puutteel
lisia. Lisäksi kiinnitetään huomiota yleisesti matalien ilmajoh
tojen korottamiseen ja puutteellisesti merkittyjen merkitsemiseen
sekä maastoon että merikartoille.
Mahdollisuudet veneen vuokraamiseen suunnittalualueella on mm.
kyselyllä ja inventoinnilla todettu varsin huonoiksi, Vuokraus
toiminnan yleisten edellytystenkin todetaan tosin tällä hetkellä
olevan heikkoja. Suunnitelma sisältää kuitenkin ehdotuksen vuok
raustoimintaan soveliaista taajamista ja matkailukaskuksista
sekä näihin soveltuvista venetyypeistä.
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Suunnitelmassa on käsitelty lisäksi järvimatkailun kehittymis
mehdollisuuksia,joita on em. satamasuunnitelmalla pyritty lai
turien osalta parantamaan mm. osoittamalla koti- ja vierassata
mien ja mantereelle sijoittuvien laivalaiturien lisäksi laituri
tarpeet myös saarissa. Kanavahankkeet todBtaan matkailun kannal
ta merkityksellisiksi, vaikka suurimmat ongelmat ovatkin kalus
tosta, lyhyestä sesongista ja muista toiminnan taloudelliseen
puoleen vaikuttavista seikoista johtuvia.
Suunnitelmassa on veneilyyn vaikuttavina tarkasteltu myös mm.
majoitus- ja ravitsemuspalveluja sekä suojelukohteita.
Veneilyn
yhteydet muihin vesien
huDmioon
niiden
käyttömuotoihin ja
ottaminen
Muista vesien käyttömuodoista suunnitelmassa on tarkasteltu lä
hinnä uittotoimintaa, säännöstelyä, loma-asutusta, yleistä vir
kistyskäyttöä ja kalastusta. Lisäksi on todettu vesistöjen ti
lan ja jätevesien johtamisen vaikutukset veneilyyn.
Uiton ja veneilyn suhdetta on tarkasteltu erikseen nipunpudotus
paikkojen, lauttojen kokoamis- ja suojapaikkojen sekä varsinai
sen hinauksen osalta. Eräiden nipunpudotuspaikkojen käyttö tai
käyttöön ottaminen on todettu veneilyn kannalta ongelmallisek
si. Näiden osalta onkin esitetty toimenpidesuosituksia,lähinnä
pudotuspaikan vesialueen tarpeeseen kohdistuvia tai veneilysata
man ja pudostuspaikan parantamishankkeiden yhteen sovittamista.
Nippulauttojen valoihin tulisi lähinnä lainsäädännöllisesti ai
kaansaada parannusta, sillä ahtailla vesillä pimeässä tai muuten
huonon näkyvyyden vallitessa lauttojen havaittavuutta olisi
tarpeen parantaa.
Veneilystä ei aiheudu oleellista suunnittelualueen järvien ny
kyisen säännöstelyn muutmisen tarvetta. Kesäaikaisia alimpia
vedenkorkeuksia ei tulisi missään tapauksessa alentaa eikä kes
kivedenkorkeuksiakaan voisi nykyisestä mainittavasti nostaa.
Loma-asuntojen rakentaminen todetaan suunnitelmassa sekä venei
lyä synnyttäväksi että toisaalta sen edellytyksiä kaventavaksi
toiminnaksi. Veneilyn tarvitsemat vapaat rannat olisi kaavoituk
sellisin keinoin ja rakennuslupia myönnettäessä otettava huo
mioon suunnitelmakartassa esitettyjen satamapaikkojen lisäksi eri
tyisesti veneilyn laajoiksi kohdealueiksi osoitetuilla saaristo
aluei lia.
Retkeilyn osalta todetaan tärkeimmäksi veneilyyn vaikuttavaksi
asiaksi ulkoilureittien ja muiden ulkoilupolkujen johtaminen si
ten, että veneilijät, varsinkin kanootilla tai soutuveneellä liik
kuvat, voisivat käyttää osaa reittien yhteyteen varattavista leväh
dyspaikoista. Virkistyskalastusta harrastavien veneretkeilijöiden
kannalta olisi eduksi, mikäli kalastuslupia voisi lunastaa huomat
tavasti nykyistä laajemmille alueille oikeuttavina.
Veneilyn
aiheuttamien
tusten vähentäminen

haittavaiku

Veneilystä ja osittain vastaavilla tavoilla myös vesimatkailulii
kenteestä aiheutuviin haittoihin sekä niiden torjuntamahdollisuuk
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sun ja -keinoihin on suunnitelmassa kiinnitetty melkoisesti huo
miota. Eniten esiintyviä haitta- tai häiriöilmiöitä ovat mm. luon
non roskaantuminen, rantautumispaikkojen kuluminen, öljyjen ja
muiden jäteaineiden joutuminen vesistöihin, moottoriveneistä ai
heutuva melu, veneiden ja laivojen peräaaltojen ja potkurivirto
jan aiheuttama rantojen syöpyminen, pohjaliettaen sekoittuminen
sekä mm. vaaratilanteet. Haitat saattavat paikallisesti tai lyhyt
aikaisesti olla merkittäviäkin. Veneilyähän harjoitetaan yleensä
poikkeuksellisen arvokkaassa virkistäytymismiljöössä ajankohtana,
jolloin ihmisten vaatimustaso ympäristön laadun suhteen on korkeim
millaan.
Nykyinen lainsäädäntö sisältää tosin määräyksiä veneilykäyttäyty
misestäkin, mutta tulkinnanvaraisuuksien ja vaikean valvonnan
johdosta niiden noudattaminen jää vain veneilijöiden valistunei
suuden varaan. Valvontaa ja valistustoimintaa olisikin tehostetta
va koskemaan myös esim. seurojen ulkopuolella olevia veneilijöitä.
Veneilyn, varsinkin veneretkeilyn, tarvitsemaan jätehuoltoon on
toistaiseksi kiinnitetty liian vähän huomiota. Satamasuunnitelma
sisältääkin vaatimukset sopivasta jätehuoltolaitteistosta ja hoi
dosta kaikissa koti-, vieras-, huolto- ja luonnonsatamissa sekä
laivalaitureiden ja venevalkamien yhteydessä. Jätehuollon lait
teistoista ja toteuttamisestakin on esitetty ehdotuksia ja suosi
tuksia.
Neluhaittojen torjuntaan voidaan rakenteellisin keinoin vaikuttaa
melko vähän. Veden samentuminen veneilyn yhteydessä on sekin pal
jolti riippuvaista venetyypistä ja käytetyn moottorin tehosta.
Ehdotetuilla väylillä ja reiteillä sekä satamilla on tietty ve
neilyä ohjaava vaikutus, mutta tälläkään keinolla ei voida kaik
kea melua tai veden samentumista aiheuttavaakaan veneilyä saada
pois siitä kärsivien asukkaiden, lomailijoiden, lintujen tai ka
lojen lähettyviltä. Näitä haittoja tai vaaratilanteita vähentä
mään on suunnitelmassa esitetty nopeusrajoituksia 24 kohteeseen,
joista osassa on jo nykyisin rajoitus. Laajempia alueellisia moot
toriveneiden liikkumisrajoituksia tarvitaan vain Kelveneen suun
nitellulla kansallispuistoalueella sekä Korospohjan lahdessa
muitakin venetyyppejä koskevana, mikäli pumppuvoimala toteute
taan.
Suunnitelman
telu

toteuttamistarkas

Suunnitelman toteuttamisen ajoitusta, tärkeysjärjestystä, mah
toteuttajia ja osittain myös kustannuksia on lopuk
si tarkasteltu lähinnä väylien ja reittien, satamien sekä vaa
rallisten kohteiden eliminoimisen osalta.

dollisicl

Ehdotetut, vuoteen 1985 mennessä toteutettavat väylät ja rei
tit on ryhmittäin jaettu ensisijaisesti ja toissijaisesti to
teutettaviin.
Uusista julkisista kulkuväylistä, joiden suunnittelijana ja
toteuttajana olisi tie- ja vesirakennushallitus ja ylläpitä
jänä merenkulkuhallitus, on ensisijaisiksi valittu osuudet
Korpi lahdella, Lempää-Hopeasalmi-Ju
Kalliosaari-Pärnäsaari
dinsalonselkä Luhangasta, Kähärinsaari-Sarvisalo Sysmän ja

J. 40

Kuhmoisten alueella, Petäjäsaari-Karisalmi Asikkalan ja Pa
dasjoen alueella sekä Siikasalmi-Messilä-Lahti Vesijärvellä.
Mikään em. väylistä ei tarvitse ainakaan suuria ruoppaustäitä.
Toissijaisiksikaan ehdotettujen väylien joukossa ei ole laajo
ja ruoppauksia tarvitsevia.
Purjevenereiteistä, jotka voitaisiin toteuttaa myäs julkisina
kulkuväylinä, mikäli se alueellisesti väyliä tutkittaessa
osoittautuisi tarkoituksenmukaiseksi, ovat tärkeimpiä osuuksia
mm. Haukkasalon ja Mustasalon välinen salmi Kuhmoisissa, Pyhän
sekä Rapalanniemestä Pien
pää-Paimenenselkä-Suopeito Sysmässä
Ohjon eteläpuolelle johtava reitti Padasjoella. Purjevenereit
tien suunnittelu, toteutus ja ylläpito tulisi järjestää samal
la tavalla kuin väylienkin osalta.
Umpi- ja avomoottorivenereiteistä tärkeimpiä ovat mm. oikaisu
Kärkisten salmessa, Pärnäsaari-Kinisselkä-Kotasaari Asi kkalas
sa, Kausanselkä-Taipaleenlahti Heinolan maalaiskunnassa, Pa
julahti Korpilahdella ja Rautsalmi-Lapinsaari Heinolassa.
Tarkempien tutkimusten perusteella tulisi parantaa lisäksi
ja Putkilahden reittiä Korpilahdella sekä tehdä
]ämsänjokea
mahdollisesti ]ämsän Patalahti kulkukelpoiseksi. Näiden reit
tien, samoin kuin soutuvene- ja kanoottireittien suunnittelus
sa, toteutuksessa tai ylläpidossa olisi TVL:n ja MKH:n lisäksi
oltava mukana mm. vesihallituksen, kuntien ja veneilyjärjest5
jen edustuksen.
Suunnitelman sisältämät eri tyyppiset satamat on ajoitettu
toteutettaviksi pääosin vuoteen 1B5 mennessä, mikäli venei
den määrä kasvaa ennustetulla tavalla.
Kotisatamista olisi kiireellisintä niiden satamien kunnosta
minen, jotka eivät nykyisin vastaa kooltaan tai varusteiltaan
lainkaan tarvetta. Tällaisia ovat mm. Vaajakosken, Korpilah
den, Luhangan, Vääksyn ja Hollolan kotisatamat. Vierassata
mista kehittämisen kannalta tärkeimpiä ovat mm. Korpilahden,
Luhangan ja Kuhmoisten satamat. Erillisistä huoltosatamista
Pihlajakoski on sijaintinsa johdosta tärkeä parannettu kohde.
Satamien varustetasossa olevat pahimmat puutteet ovat yleensä
laitureiden heikko kunto ja jätehuollon olemattomuus ja näihin
seikkoihin olisi nopeasti kiinnitettävä huomiota lähes koko suun
nittelualueella.
Satamien toteuttamisessa olisi kunnan tavallisesti oltava päävastuussa suunnittelun ja rakentamisenkin osalta. Valtion mahdol
lisuudet tehdä laivalaitureita ja veneilysatamia ovat toistai
seksi rajoitettuja, mutta paranevat ilmeisesti tulevaisuudessa,
varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa veneilytarpeet liitty
vät esim. kalastukseen, vesirakentamiseen tai vesiensuojelutoi
menpiteisiin. Veneilyjärjestjen, matkailuyritysten ym. olisi
suunnitteluvaiheessa oltava mukana ja eräillä on mahdollisuuk
sia ylläpitoonkin. Luonnonsatamien ja rantautumispaikkojen varaa
misessa veneilykäyttöön on kunnilla ratkaiseva asema.
Hyvin varustetun sataman rakentamiskustannukset ovat urakointi
menettelyä käyttäen nykyisin keskimäärin 5 000 mk venepaikkaa
kohti. Jos ei tarvita aallonmurtajaa eikä ruoppauksia ja laitu
reista voidaan tehdä kevytrakenteisia, selvitään huomattavasti
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vhäisemmi1l julkisilla kustannuksilla,
voidaan tehdä esim. talkoilla.

etenkin jos osa töistä

Veneilylle vaarallisimpien kohteiden poistaminen tulisi suorit
taa suunnitelman mukaisesti posin vuoteen 198 mennessä. Ensi
sijaisesti on kiinnitettv huomiota nykyisten vylien lhetty
villä sijaitseviin merkitsemättömiin matalikkoihin ja mataliin
ilmajohtoihin. Nerikarttojen uusiminenkin olisi suoritettava lä
hivuosina. Lisäksi vain paikallista veneilyä haittaavien kenen
morkitsemisessä ja merkintöjen ylläpidossa vallitseva epämääräi
nen käytäntö kaipaisi yleisiä ohjeita.
Järvimatkailun edellytysten parantamiseksi olisi suunnitelmassa
esitetty laituriverkosto toteutettava nopeasti. Narkkinointiorga
nisaatioiden ja laivaliikenteen harjoittajien yhteistyötä kehit
tämällä voitaisiin edistää toimintaa ja samalla olisi mahdollista
koordinoida ja tehostaa myös veneiden vuokrauspalveluja.
Työryhmä piti tarkoituksenmukaisena myös sitä, että vesiliikenne
ja veneilyasioissa voitaisiin valtion virastoissa käsitellä Päi
jännettä kokonaisuutena, ilman että piinihallinnolliset rajat
vaikeuttavat asiDiden hoitoa.

1 ‘12
KIR]ALLISUUSLUETTEL0
Alanen, A. J. 1948: Höyrylaiva Pcijnteell
liikenteen vaiheita. 3yvskyl 1948.

-

PijnteRn laiva-

Frilander, N. 1975. Pijnteen kalataloudesta. Keski-Suomen seutu
kaavaliitto. ]ulkaisematon.
Jyvskyln kaupunki 1974. Venesatamatutkimus.
gin tutkimuksia 26/1974.

Jyvskyln kaupun

Keski-Suomen lninhallitus 1976. Keski-Suomen kalatalouden nyky
tila ja ehdotus sen kehittämiseksi. iulkaisusarja A: No
19/1976.
Keski-Suomen seutukaavaliitto 1972:B 19. Keski-Suomen luonnonsuo
jelusuunnitelma, alueinventointi. Jyvskyl 1972.
Keski-Suomen sautukaavaliitto 1976.: A 2.
nitelma 1975. .]yvskylä 1976.

Keski-Suomen rakennesuun

Keski-Suomen seutukaavaljitto 1977. Keski-Suomen seutukaava, vir
kistykseen ja vapaa-aikaan liittyvien toimintojen sekä
suojelun alueet. 3yvskyl 1977.
Keski-Suomi Loma-Suomi 1976. Keski-Suomi

Pijnne. Natkailuopas.

Koivisto, N. 1976. Vesien virkistyskyttö osana vapaa-ajan viettoa
Lohjan seudulla. Vesihallituksen tiedotus 110. Helsinki
1976.
Komiteanmietintö 1965: B 109. Vesiteiden luokittelutoimikunnan
mietintö. Helsinki 1965.
Komiteanmietjntö 1972:
sinki 1972.

B 11. .]rvimatkailukomitean mietintö.

Hel

Komiteanmietintö 1973:143. Virkistysaluekomitean mietintö. Helsin
ki 1972.
Komiteanmietintö 1974:58. Jrvimatkailutoimikunta 1973:n mietin
tö. Helsinki 1974.
Kymin

Uittoyhdistyksen toimintakertomus v.

1974. Heinola 1975.

Lkintöhallitus 1973. ]tehuoltoa koskeva yleiskirje n:o 1547;
terveydenhoitolain ja -asetuksen nojalla annettu suosi
tus alusten ja venesatamien jtehuollon jrjestmiseksi.
Helsinki 1973.
Nannola, K. g Pitkl, L. 1975. Vesiliikenne. RIL 94. Liikenne
ja vylt. Helsinki 1975.
Natkustajalaivayhdistys 1976. Jrvimatkat Suomessa 1976. Natkai
luesite.
Nerenkulkuhallitus 1975. Venereittiselostukset pienoismerikartta
sarjoihin A-F. Helsinki 1975.

1 43

Merenkulkuhallitus
Suomen Vene- ja Noottoriyhdistys 1975. Venei
lyn ABC. Tampere 1975.
Miekk-oja, M. 1973. Veneliikenteen mgr Suomessa vuosina 1971 ja
1972. Vesihallituksen tiedotus 56. Helsinki 1973.
Niemi,

J.

Nimi,

L.

1936. Pijnteen h5yrylaivaliikenfle 80-vuotias. Etelä-Suo
men SanomalehtimiesyhdistykSen kevtjulkaiSu II. Lahti
1935.
1972. Venematkailun psruzreitit Suomen rannikolla.
ty5 TKK:i arkkitehtiosastnhla. Helsinki 1972.

Dipiomi

Pijt-Hmeen seutukaavaliitto 1975:11. P3ijt-Hmeen rakennesuun
nitelma v. 1985-2000. Lahti 1975.
Pijät-Hämeen seut.ukaavaliitto 1976:12. Kelveneen kansallispuiston
yleissutinnitelma. Lahti 1975.
Pijät-Hmeen seutukaavaliitto 1975:14. Pijt-Hmsen sautukaava
1975. Maa- ja metsätalous-, virkistys- ja suojelualueet
(vaihekaava). Lahti 1975.
Pskynen,

K.

1974.

Kymin L]ittoyhdistys 1873-1973.

Rakennustietositi5 1975.
ki 1975.
Ritvanen, U.

Heinola

Veneilysatama. RT-kortti 998.241

1974.
.

Helsin

1976. Veneily ja sen ympristöhaitat. Vesihallituksen
tiedotus 106. Helsinki 1976.

Satakunnan seutukaavaliitto 1973. Satakunnan venesatamat ja vene
reitit. Sarja A: 81. Pori 1973.
Seuna,

P.

1971. Suomen vesistöalueet. Vesihallituksen tiedotus 10.
Helsinki 1971.

Seutusuunnittelun keskusliitto 1973. Vensilysatamia, -reittejä ja
-merkintöj koskeva luokitussuositus. Helsinki 1973.
SOU 1974:95.

Btljv
samhgllet och -Fritidsbåtarna. Betnkands av
Fritidsbåtutredningen. Statens offentliga utredningar
1974:95. Stockholm 1974.
-

SOU 1976:21. Trafikbuller, del III, Buller från £ritidsbåtar.
0elhetnkande av trafikbuilerutredningen. Statens
offentliga utredningar 1976:21. Stockholm 1976.
Suomen Kalamiesten keskusliitto
Suomen Kalastusyhdistys 1974.
Kalastuspaikkaopas 1974-75.
Suomen fiatkailuliitto 1976 a.

Suomen leirintalueopas 1976.

Suomen Natkailuliitto 1976 b.

Suomen hotelliopas 1976.

Suomen Matkailuliitto 1976 c. Lomakylt, tysihoitolat terveys
kylpylt, luontaisparantolat 1976.

1 44
Suomen Vene- ja Noottoriyhdistys. Venemoottoreiden tukkutoi
mitustilastot vuosilta 1967...1974.
Tie- ja vesirakennushallitus 1971. Moottori- ja purjevene
kanta kunnittain ja talousalueittain vuonna 1970.
u 1 kai s ema t on.
Tie- ja vesirakennushallitus 1972, Venesatamatutkimus.
ki 1972.

Helsin

Tie- ja vesirakennushallitus 1973. Veneilysatamien yleissuun
Cc
suunnitteluohjeet. TVH/Orrje
nittelu
lt
1973.
Scandiaconsu
-

Tie- ja vesirakennushallitus 1975. Veneliikenne sulkukana
Veitieosasto, 1975
villa 1960-1974. TVH,
Tie- ja vesirakennushallitus 1976. Veneliikenteen ja uiton
mr ja kausivaihtelu sulkukanavilla vuonna 1975.
TVH, vesitiecsasto, 1976.
Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1974. Varsinais-Suomen me
rialueen venesatama- ja reittisuunnitelma vuosille
1960 ja 2000. Turku 1974.
Vesihallitus 1972 a. Selvitys laivojen, veneiden ja loma-asun
toalusten jtehuollosta. Vesihallituksen tiedotus 32.
Helsinki 1972.
Vesihallitus 1972 b. Suositus vesiteiden mitoituksesta venei
ly varten. Vesihallituksen valvontaohje 8/72. Hel
sinki 1972.
Vesihallitus 1972 c. Vesimaisema ja sen hoito. Vesihallituksen
julkaisu 2. Helsinki 1972.
Vesihallitus 1974 a. Valtakunnallinen uimarantaselvitys vuonna
1972, Vesihallituksen tiedotus 63. Helsinki 1974.
Vesihallitus 1974 b. Veneilyn alueellisen suunnittelun periaat
teista. Julkaisematon.
Vesihallitus 1977 a. Kokemenjoen vesistn veneilyn ja vesimat
kailun yleissuunnitelma. Vesihallituksen tiedotus 130.
Helsinki 1977.
Vesihallitus 1977 b. Venelaiturit ja veneensiirtolaitteet. Ve
sihallitus/Satamatekninen Oy. Julkaisematon.

45
LIITE

vÄYLÄN KULKU
SYVYYS

HARAUSSYvyyS

VARAVESI

vÄYLÄN LEVEYS

VÄYLÄN LEVEYS

VARAVESI

60 CM
10 % S:STÄ
2 M
25 % S:$TÄ
2 M
60 CM

MINIMI
SUOJ,SAARISTOV.
AVOIN
ULKOMERI
“

MINIMI

LAITURISSA
KÄÄNTÖSÄTEEN MINIMI

10

X ALUKSEN P111

MINIMI
AHD.KAPEIKKO1 RUOPP1
NORMAALIVÄYLÄ
AVOIN SELKÄ
TAVOITELEV1KAP.PAIK,
ULKOMER.
(NOIN

2U0

x s)

10 x $
10 x s
30 x s
50 x s
200,.300
500 M...

M

4

n

L1LT[. 2

Veneilysatamien luokitus ja palv&utasovaatimukset
PU5PALVLLUT

MATXASATAUAT

Koti—
lVi.ras-l 2Huoitojaluma
Iooma
saturna
Fcoacso
jcrs- iO1si0
veneiden SÖi- tu Sel?oc3c
p01 !lnfle—
ytysseer ‘0 onoolnen 1c eIr’a,vi—
köiteitu SOtO— 0 crireota— resnCie
mc loolamcp sone.i vene— nyksi, yo,—
ten vorotioo toi eii ui— sotomo
kouoIeilo.
yo satama

3tuarsnonl 4SuojaSatama
latarna 1
Poo)o
Poosos
‘sior- ?IopÖislo
5uo100 voi—
ten vaatia—
.rø1tavO
sotomo luon- yo sotamo—
nontilosello pOkko ron
nikoilo 0
alueella
ulkosooris—
loisa voi

-

ve uvorus
tUl riiPpuu

vältiömölön palvelu
Li1a rannalla
Toivottovo palvelu
tannollo
Vclt,ömcjtön polv lu
koytioetäisyydelrd
----

°°°‘i

e’ru

—

jaintipotkolto
l8m

l8m

l.5m

PIENIN VESISYVYY5

l.8m

.5rn

Toivottova palvelu
käy iteiisyydellä

RUOKATARPEET
0s

Muu &intorvikkeidenhankintomahd1

3.)

—-*
0

Juomcve

—.-—

1..
________

*

—_______

—_____

•
*

MAJOITUS
Hotelli
.!!!1!BoteIli. lomokylä. tmvj*
Matkusto1okoti. hoitolo
Telita,umahciolItsuus
Yoyminen veneesso
HYGIENIA
Sauna

3•)
.,-4 rl

tym

—

Umimahdosuus
Opo

-Ej

±!niteyS

—

L*

—:1.j
••—i

...———

—

-

4

---—---

-________

Post
Pankki
-—-—--

.

.t’

. 0

Porranojomohdo!Isuu
YHTEYDET

•nnt
0

O)

Opostus
Vieroshijo
VIRKISTYS JA HUVlTELU
loitenhoito o sevroeloinho,to
TURVALlISUUS

3•)
)

rI

w

ctj

r

--

—

Radiota, todop uhelin
Sairaala toi lookori
Ensiopu
Apt.ekh. toi lädlievaroslo

*
•••—i

E:
-

—

11r7-’

3.)
—

VARUSTELU JA TftNtNEN HUOLTO

li•.

tilozuhtei

r\Ioi11v3

}Yhd*

Vk
-

Venekär’yt
Pol#Ioainehsjolio

•

Ri!’

*

.t!lTTflif..

—1—---—--

.-

-

—

L9i

—

S,hLcnsooniirnohdoll,suus

.__________

•j

Tyokoluvarosto
— -:—Ojyniaotopoikka

—

v-

—

Huoli3korjoometaoaJa

—*

—
i—

Aollonmu.tojo

in--:--i

.
-

•:

-•.-

1

-

-

[

*

1

Veneenn,siornohdo lis
Toliso,Iyiys
PysoLor,,iv,lal

Jus

c’.
ci,

Votioini,

—-f_____

0

Or.j

P&onsoijuntovolneet

147
LIITE 3

Suunnittelualueen kuntien venekanta 31.12.1970 eri lähteiden
mukaan
Kunta

Lahti
Jyvsky1
Heinola
Asikkala
Heinolan mlk

TVH:n nesataITtutkimus
alkupe— laskennalrinen
unen
mv pv
mv
pv

Pijnteen veneilytyöryhmn
arvio
mv

pv

pv

mv

pv

v

700
800
800
450
80
350

70
40
15
7
10
2

2 280
1 470
360
310
190
120

55
35
9
8
5
3

1 700
700
610
400
510
250

70
40
15
8
10
3

800
700
600
900
800
500

1 700
215
610
475
510
250

70
40
15
7
10
3

500
600
1 800
800
1 300

5
1
20
3
3
1

700
500
900
800
900
100

400
230
400
300
500
40

5
1
20
3
3
1

700
500
900
800
900
100

2
2
2
15
10
1

400
700
800
600
400
100

200
300
400
400
300
40

2
2
2
15
1
1

400
700
800
600
400
100

Hollola
litti
]yväskyln mlk
Korpilahti
Kuhmoinen
Leivorwnki

250

7

320

8

400
300
300
20

20

520
140
110
50

17
3
3
1

400
230
400
300
500
40

Luhanka
Muurne
Padasjoki
Sysm
Syntsalo
Toivakka

100
500
100
150
500
20

50
90
120
130
80
70

1
2
3
3
2
2

200
300
400
400
300
40

-

2
-

-

-

2
5
10
1

Kuntien arvio v. 1975
suoritetun kyselyn
penisteella

±48

LIITE 4
Veneen ja loma-asunnon omistuksen riippuvuuksia Lohjan seudulla
1972 tehdyn haastattelututkimukson mukaan (Vesihallituksen tiedo
tus n:o 110).
Loma-asunnon omistaj ista
58
42
5
3

% omisti soutuveneen,
moottoriveneen,
%
kanootin,
%
purjeveneen.
%
“

“

Eri kysymyksiin annettuja vastauksia kokoamalla voidaan todeta,
että loma-asunnoilla oli
48
kaikista soutuveneist,
55 %
moottoriveneist,
83 %
kanooteista,
60 %
purjeveneistä.

u

Lahti
3yvskylä
Heinola
Jms
Asikkala
Heinolan mlk
Hollola
litti
Jyvskyln mlk
Korpilahti
Kuhmainen
Leivorrnki
Luhanka
Muuriie
Padasjoki
Sysm
Syntsalo
Toivakka

K Ufl

276 436

94 864
61 209
15 350
12 417
7 744
5 179
14 677
8134
22 844
5 451
4 021
1 657
1 615
4 112
4 766
6 709
3 065
2 622

Asukkaita
1.1.1975

1

14 190

1
1

1

1
1

2
1

290
300
200
750
100
350
980
500
000
750
300
130
300
500
100
300
10
330

Loma-asuntoja
1.1.1975
(arvio)

2
.

42 570

870
900
600
2 250
6 300
4 050
2 940
4500
3 000
2 250
3 900
390
900
1 500
3 300
3 900
30
990

Kesasukkaita
(arvio
3 x 1-as.)

3

25
5
10
50
80
90
80
90
80
90
85
100
100
95
80
85
70
90

.

Muista
kunnista
..

.

310 600

95 081
61 254
15 410
13 542
13 100
8 815
17 030
12184
25 244
7 476
7 336
2 047
2 515
5 537
7 406
10 024
3 086
3 513

Asukkaita ja
kesaasukkaita yhteensä

4

8 555

1 100
560
730
530
740
420
520
410
430
410
560
55
255
410
510
520
310
85

÷

5

21 835

600
160
730
480
140
420
320
010
230
210
510
185
705
1 160
1 410
1 420
710
435

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

mv+
PV5V

6

Asukasluvun ja venemrien suhde suunnittelualueen kunnissa vuoden 1975 alussa

8

9

10

32,3

86,2
109,3
21,0
23,4
10,5
12,3
28,2
19,8
53,1
13,3
7,2
30,1
6,3
10,0
9,4
12,9
9,9
30,9

12,7

59,3
52,8
8,9
8,4
3,6
3,6
11,1
8,1
18,6
4,5
2,7
9,0
2,3
3,5
3,4
4,7
4,3
6,0

36,3

86,4
109,4
21,1
25,6
17,7
21,0
32,8
29,8
58,7
18,2
13,1
37,2
9,9
13,5
14,5
19,3
10,0
41,3

14,2

59,4
52,8
8,9
9,2
6,1
6,2
12,9
12,0
20,5
6,2
4,9
11,1
3,6
4,8
5,3
7,1
4,4
8,1

Suhteet sarakkeiden rrukaan
1/5
1/6
4/5
4/6

7

m
ui

1•

cr

1 0
!Oi

LIITE 6
Ennuste kunnittain moottori- ja purjeveneiden mrist ove
ne ii y a 1 u e eila
Kunta
moottoriveneitä
purjeveneit
Lahti
mv
pv
Jyvsky1
mv
pv
Heinola
mv
pv
mv
pv
Asikkala
mv
pv
Heinolan mlk
mv
pv
Hoilola
mv
pv
litti
mv
pv
Jyvskyln mlk
mv
pv
Korpi lahti
mv
pv
Kuhmoi nen
mv
pv
Leivonmki
mv
pv
Luhanka
mv
Muu rame
mv
pv
Padasjoki
mv
pv
Sysmä
mv
pv
Syntsalo
mv
pv
Toivakka
mv
pv
Yhteensä
moottorjveneit
purjeveneit

Vuosi
1980

1975
950
110

1

230
180

1

1985

2000

490
260

2 000
470

700
140

940
260

440
60

570
100

750
30

970
50

440
20

570
30

650
40

830
60

330
15

420
25

520
35

530
20

680
30

830
50

105
5

130
10

170
15

220
20

280
15

360
25

440
35

590
65

360
10

450
15

550
25

740
45

500
10

650
15

790
25

10

15

20

25

220
5

280
10

340
15

480
25

300
10

390
15

470
25

630
45

450
10

580
15

700
25

950
45

440
20

550
30

670
50

910
85

300
15

390
25

470
35

630
65

55
5

70
10

90
15

120
20

7 100
400

9 135
645

130
960

14 946
1 720

1

180
70

1

930
85

690
50
1

11

010
90

560
130

1

360
170
690
60

1

1

110
85

060
45
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LIITE 7

Asukasluvun suhde moottoriveneiden märän eriss kunnissa
vuosina 1975, i980, 1965 JcJ 2900. tV stfennust&et P—H skl
197
K-S skl 1975, moottoriveneiden mra pveneilyalueella liit
teest 6)
Kunta

vest6
moottoriveneit
a s /mv
1975

1980

1985

mv
as/mv

94 818
950
100

99 500
1 230
81

10 300
1 490
69

121 800
2 000
61

Heinola
mv
as/mv

15 513
750
21

17

18 300
1 180
16

22 800
1 580
14

Asikkala
mv
as/mv

7 793
650
12

8 350
830
10

mv
as/mv

12 368
440
28

12 433
570
22

Korpilahti
mv
as/mv

5 425
350
16

5 106
450
11

5 067
550
9,2

4 800
740
6,5

Syntsa1o
mv
as/mv

2 994
300
10

3 174
390
8,1

3 311
470
7,0

3 500
630
5,6

Lahti

]ms

j

500
970
18

8 600
1 010
8,5
12 516
690
18

.L
-

—

—

jO

1—.

2000

8 500
1 360
6,3
12 550
930
13

Lahden Siniset
Harjunalustan Siniveljet
fiukkulan Siniset
Kaipolan Kuhat
Pijnteen Jrvipartio

Partiolippukunnat:

Lahden
Jyvaskyla
Korpilahden
Jnsgn

Pelastusseurat:

Jyväskylän Veneseura
Pijänteen Purjehdusseura
Heinolan Pursiseura
Lahden Purjehdusseura
Asikkalan Purjehdusseura
Vesisarroilijat, Lahti
F1uurnen Vesiurheiluklubi
.]nsnjoen soutuveikot

Veneily- ja vesiurheiluseurat

3
7
3
5

200
1
21
2

-

1
1

10

11
2
10
8

-

20
13
13
46
4

Umpimoottoriveneit

3

43
3
27
20

5

-

-

170

-

1
3
16

-

44
285
6

-

40

Avomoottoriveneit

4
7

5

Kanootteja

40
1
80
126

Soutuveneit

-

2
2

3

-

-

1
5

1
15

-

-

3

1

-

5
12
4
47
12

Purjeveneet
nostok5li

20

-

1
16
13
50
14

Purjeveneet
kiintokli

9
3
4

-

-

2

-

5
5

Laivat ÷
yli 10 m mv

vesiurheilu- ja jrvipe1astusseurojen sek vesipartiolippukuntien oma ja jäsenten
‘]eneily-,
venekalusto
keill 1975
yksityinen

ui

m

—1

I—4

1•

92,5

Pivretkiin (uintiret
ket, ja muu huviajo)

,

4 7

5,6

Viikonloppuretkiin
(1.. .2 vrk:n rrtkoihin)

Kaukoretkiin (yli 2 vrk:n
matkoihin)

3,8

Kilpailutoimintaan

Vesihiihtoon

24,2

3,2

Yhteysveneen (asiointi,
kuljetukset)

Kalastusmatkoihin

0,7

Kanootti

Kulkuvlineen lotr-asun
nolle tai sieltä pois

Veneen
käyttötarkoitus

0,1

57,3

80,8

3,3

1,6

Jolla,
soutuvene

0,

4,2

0,1

73,5

60,3

5,5

4,8

AvolToottorivene,
teho alle
10 hv

,8

15,8

1,0

20,2

89,3

60,7

9,9

11,9

Yli 10 hv:n rroottorivene, ei yöpymismahdollisuutta

Venetyyppi

4,0

65,6

0,5

5,6

78,9

45,2

5,9

12,8

Kajuutallinen rroottorivene, yöpyrnisnhdollisuus

2,8

6,5

16,7

90,9

20,2

1,5

1,4

Pieni purjevene ei
yöpymismahdollisuutta

63

78,0

20,8

63,4

10,6

2,2

2,6

Iso purjeve
ne, yöpynis
rrhdollisuus

Venetyyppien käyttö eri tarkoituksiin Ruotsissa tLhde: Fritidsbåtndersökningen SOU 1974:9
5].
Taulukon luvut ilmaisevat, kuinka monta % ao. venetyypist kytetn kuhunkin
tarkoitukseen
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104
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146
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16
25
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31
39
33
40

70
70
57
70
51
67

-

Perjantai tod
id
Lauantai tod
id
Sunnuntai tod
id

1975

4
6

-

-

-

73
101
95
121
116
118

8
13
10
15
22
22

22
34
19
27
21
21

42
53
65
76
72
74

1
1
1
1
1
1
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147
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217
245
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..c
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9
9
10
10
9
9

16
16
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45
45
28
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74
25
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1
2
3
3
2
2
3
3
6
6
1
1
6
12
-

-

-

21
21
20
28
21
30

7
11
11
22
17
17

23
42
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59
71
71

-

tfl
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m
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O..4

a
2
•1
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LIITE 12
Kyse lyyn vastanneiden venoi lyjrjest5jen, vesipartiolaisten
ja pelastusseurojen käsitykset tärkeimmistä suunnittelussa
huDmioon otettavista seikoista (vaihtoehdot pyydettiin aset
tamaan trkeysjrjestykseen)
Vaihtoehdoille annettu sijaluku

Vaihtoehdot

1.tai 2. 3.tai 4. 5.tai 6. 7.tai 6.
Uusien venereittien ra
kentaminen ja merkitse
minen

2

3

4

Suojasatama- ja rantau
tumi spa i kkoj en varaami
nen

10

2

3

Veneilyn harrastusalu
eiden varaaminen kilpai
lutoimintaa varten

1

1

1

7

Uusien yhteysmahdolli
suu ksien selvittäminen
muihin vesist5ihin

4

2

7

1

Riittvn huoltosatama
verkoston ai kaansaami
nen palveluksineen

6

4

3

2

2

7

2

2

5

6

3

4

6

ei
numer.

5

-

Loma-asutusrakentamisen
ja rantojen muun kyt5n
stelyn aikaansaaminen
pävylien ja suosittu
jen venereittien varsilNykyisten reittien tur
vallisuuden lisminen
vylt6ill ja merkkejä
lismllg
flielenkiintoisten koh
teiden merkitsemi nen
reittien varsilla ja
tarvittavan opastuksen,
reittiselostuksen tms.
aikaansaaminen

5

5

2

1

90
60
340

Ruotsalainen

Konnivesi

Yhteensä

7.

8.

120

330

Ruoniemi-Virmaila

4.

6. Vesijärvi

240

Vaheri-Ruoniemi

3.

200

190

Heinosniemi-Vaheri

2.

5. Virmila-Kalkkinen-Vksy

110

Jyvskyl-Heinosniemi

Vesialaa

1.

Osa-alue

606

38

44

42

136

162

180

130

94

km

Virallfsta vylää

258

-

23

15

45

55

55

50

15

km

Ehdot.
uutta
vyl

79

1

5

2

16

9

17

19

10

Vaarail.
tai haitali.
koht.
kpl

26

0

1

4

6

2

2

4

7

+

÷

÷

+

+

+

+

+

÷

74

2

3

7

20

12

11

11

1

Kohdealuaita, suljettuja
+ y1eisi

Yleisiä tunnuslukuja sekä kyselyl1 saatuja tietoja osa-alueittain

18

0

1

2

3

2

3

3

4

÷

+

÷

+

+

+

+

+

+

10

1

1

0

0

1

3

3

Huoltosatamia, nyk. +
ehdot.

18

0

2

1

4

5

0

6

0

+

÷

÷

÷

+

+

+

+

+

13

0

0

0

2

2

4

3

2

Suojasata
mia nyk. +
ehdot.

m

—1

I—1

1•

o,

(J
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LIITE 14
TOIMENPITEITi VAATIVAT VAARALLISET KOHTEET NYKYISTEN V1YLIEN
YHTEYOESS
V 3

Äijälänjoen suu merkittävä idästä tultaessa paremmin,
esim. valopoijulla.

V 20

Iso-Palavan itäpuolella oleva itäviitta korvattava va
lopoijulla tms.

V 21

Kapalaukeen edustalla olevien karikoiden merkintää pa
rannettava, esim. valopoijuilla.

V 23

Kivienniemen itärannalla olevat kivet merkittävä, myös
meri karttaan,

V 33

Kunninsalmessa Laakasaaresta luoteeseen väylän länsipuolella olevat kivet merkittävä viitalla.

V 34

Matala ilmajohto
n. 14 metriin,

V 41

Vuoksensalmen liian matala puhelinlinja korotettava
n. 14 metriin.

V 43

Hakulinniemen kohdalla väylällä oleva kivi tai
poistettava.

V 57

Kellosalmen lossin vaijerit ovat haitallisia. Jos pai
kalle rakennetaan silta,, olisi alikulkukorkeuden olta
va veneilyn tarpeet huomioonottaen 11 m, mikä lienee
kuitenkin epärealistista. Toinen vaihtoehto on avatta
va silta, vapaa alikulkukorkeus n. 3 m. Jos em. vaih
toehdot eivät ole toteutuskelpoisia, tulisi lossi säi
lyttää. Ilmajohdot nostettava 14 metriin tai kaapeloi
tava.

V 60

Höyssalmessa olevat kivet merkittävä.

V 75

Kivi Hopeakallion lähellä merkittävä.

V 77

Harmaakallio varustettava betonista tehdyllä väylämer
killä.

V 78

Vallannenä ja läheinen luoto tulisi varustaa valais
tuula väylämerkeillä.

V 79

Kaijankivet merkittävä valaistulla väylämerkillä.

V 81

Jyrängönrannassa lähellä pintaa olevat kivet poistet
tava tai rakennettava betoninen väylämerkki.

V 93

Koskensaaren pohjoiskärjen kohdalla olevat kivet mer
kittävä.

V 98

Itäviitan osoittama matalikko merkittävä eteläpuolel
takin viitalla.

V 97

Ykskoivun pohjoispuoleinen matalikko merkittävä.

(8,5 m)

Kunninsalmessa korotettava

kivet
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LIIIE 15

ti.)

ERILLISET JA VENEREITTEIHIN LIITTYVÄT VAARALLISET KOHTEET JA NII
OEN VAATINAT TOItIENPITEET
V 6

Kinkomaan ja Syntsalon v1iset kivet entisen vyln l
heisyydessc poistettava.

V 6

Parviaisen tehtaan etelpuo1ella olevat uppotukit poistet
tava ja estettvö uusien ilmestyminen.

V 9

Kivi Nuuratsalon itpuole11a Nustalahden kohdalla merkitt
v tai poistettava.

V 10

Vedenalainen kivi Nuuratsalon ete1pn ja Susisaaren v1iss poistettava.

V

11

Kari Nmminniemen krjest suoraan 1nteen merkittv tai
siirrettv nykyistä viittaa.

V

14

Osittain nkyvt kivet Krkisiss Livansaaren pohjoisps
s merkittv, myös merikarttaan.

V 16
V 17

Kivikot kahdessa kohdassa Krkisten salmessa vy1n etel
puolella Sahinsaarten luoteispuolella poistettava tai mer
kittv.

V 18

Kivikot Krkisiss Lusikkaniemen edustalla merkittv.

V 24

Oravasaaren itpuolella oleva kivikko merkittävä.

V 25

Kivikko Vnhkakivist etelön poistettava tai merkittv
va lopoijul la.

V 27

Onnettomanluoto Koutturista länteen merkittv valopoijul
la tai vastaavalla.

V 28

Vedenalaiset kivet Tupsusta koilliseen merkittv.

V 29

Taivassalon ja fupsun v1isess salmessa oleva matalikko
ja kivikko poistettava tai merkittävä.

V 30

Selksaaren ja ison Sikosaaren vlinen ns. mallaskivi mer
kittöv.

V 37

Kivi Kaijansalmessa merkittv karttaan ja maastoon.

V 39

Vedenalaiset kivikot Haukkasalon ja Judinsalon vlill mer
kittv.

V 42

Rauhalansalmen vedenalainen silta merkittv tai poistetta
va.

V 49

Natalikot Vhö-Juureksen

V 50

Lehtisaaren luoteispuolella oleva karikko merkittvö.

V

51

V 52

Hirvensalmen

lnsipuolella merkittv.

itosassa oleva karikko merkittv.

Matalat ilmajohdot Ilolan edustalla poistettava tai
tettava.

kom
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LIITE 15
V 55

Kivi Pien-lhtosaaren lounaisnurkan kohdalla merkittävä.

V 58

Lietsaaren ja Haukkasalon väliset vodenalaiset kivet ja ma
talikot merkittävä.

V 61

Kivet Hietasaaren ja Huhtasaaren välissä merkittävä.

V 64

Kivikot Herranpöydästä koilliseen nykyisen viitan pohjois
puolella merkittävä.

V 66

Kivet Isosaaren eteläpuolella merkittävä.

V 67

Natalikko mantereen ja Pärnäsaaren välissä merkittävä.

V 68

Kivet Heinäsaaren länsipuolella merkittävä.

V 69

Salonsalmen matala silta uusittava noin 3 m alikulkukorkeu
delle.

V 70

Salonsalmen ilmajohto korotettava.

V 72

Kajaanselän itäosassa kivikko matalikolla merkittävä kai
kilta ilmansuunnilta, myös merikarttaan.

V 80

Kivi Iso-Savisaaren ja rannan puolivälissä merkittävä.

V 82

Kivet Enonsaaren eteläpuolella merkittävä.

V 84

Haljansalmen ilmajohdot korotettava.

V 90

Kivi ja matalikko Patajoensuun lähellä merkittävä.

V 91

Kivikko Tupasalojen itäpuolella merkittävä.

V 92

Maakuivasen kaakkoispuolella syvä kohta salmessa merkitty
marikartassa väärälle puolelle pientä luotoa.

V 94

Varjansaaren ja Vääksyn puolivälissä oleva entinen kiinni
tyspollari poistettava.

V 56

Linnasaari-Selkäsaari-Purtsaari kolmiossa oleva yksinäinen
näkyvä kivi poistettava tai merkittävä.

V 99

Laaja matalikko Kaakkosaaren koillispuolella merkittävä.

V 100

Iso-Urtin kaakkoiskärjessä itäänpäin työntyvä matalikko
merkittävä.

V 95

Linkoluoto tehtävä helpommin havaittavaksi.

V 96

Neitisaaresta etelään oleva matalikko 2,6 merkittävä,
myös oikein karttaan.

V 101

Punapään itäpuolella olevat kivet merkittävä karttaan ja
maastoon.

(2)
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LIITE 16

SUUNNITTELUALUEEN LUOTSIT VUONNA 1977
Luotsipiirin päällikk6

Veikko Parrio

Mendelininkatu 12

40600

Jyväskylä

941-11922

Puh.
Luotsi

Heikki Koivunen

Keljonkankaantie 52 0 6

40530

Jyväskylä

941-721740

Puh.

Luotsi

Juhani Halonen

Vuoksensalmi

19950

Puh.

Luhanka

947-6732

Luotsi

Matti Ruppa

3 kp,

19700

Sysmä

Puh. 910-77427
Luotsi

Väin6 Simpanen

2 kp,

17300

Puh.

Vääksy

918-661216

Luotsi

Paavo Jäntti

Tommolankatu 6,

18130

Puh.

60

910-54335

Heinola 13

53
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LIITE 17

LAUSUNTOKÄSITTELyN AIKANA HAVAITUT VIRHEET
Sivu 16.

My6s potkurikyttinen S/S Aleksei oli tersrunkoinen.

Kuva 4. 3uokslahden nipunpudotuspaikka (n:0 9] sijaitsee
ympyr11
merkityss kohdassa ja suunnitelma sen parantamisesta koskee
samaa
paikkaa. Kuvasta puuttuu mm. Heinolan mlk:n kohdalta Ruotsalaisen
rannasta vesjvarastoalue sek Kymin Uittoyhdistyksen
lausunnon
1iitteen olleeseen karttaan merkittyj nippulautan suojapaikkoja.
Sivu 51. S/S Suomi ei 1iikenninyt Jyvsky1-Lahtj-vlj
en
vuonna 1977.
Kuva 13. Kartasta puuttuu ]msn Syry1n 1eirintalue
Patalahden
rannalta sekä Pijt-Majan leirintäalue yväsky1än mlk:sta.
Kuva 14. Kartasta puuttuu merkintä Vaajakosken, Oittilan
ja Tammilahden kaupoista sekä Vaajakosken ravintolasta ja Tammijärven
kahvilasta.
Kuva 16. Kartasta puuttuu polttoainemyynti Oittilassa
alle 500 m
rannasta sekä Rutalahdessa runsaat 500 m rannasta.
Kuva 16. Karttaan voisi lisätä näköalapaikan Pulkkilanharjulla,
kulttuurimaiseman Vähä-Äiniön (vanha telakka] ja museon Asikkalan
kirkonkylään. Kalkkisten kanava on kulttuurimaisema, mutta
koski
on luonnonnähtävyys.
Sivu 88. Tekstistä puuttuu väliotsikko Asikkala satamien n:o
42
ja 43 välistä.
Kuva 22. Kartassa pitäisi olla lisäksi laivalaitupin
symboli
Virmailan Höysniemen kohdalla.
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LIITE 18
SUUNNITELMASTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN KESKEISET KOHDAT TYÖRYHMÄN KOMMEN
TEILLA VARUSTETTUINA
Työryhmä lähetti suunnitelman laajalle lausuntokierrokselle 27.10.1977
ja pyysi lausunnonantajia kiinnittämään erityisesti huomiota tavoittei
siin, mitoitus- ja luokitteluperusteisiin, ehdotettuihin toteuttamis
ja kehittämistoimenpiteisiin sekä toteuttamistarkasteluun. Maaliskuun
1978 loppuun mennessä olivat lausunnon toimittaneet seuraavat:
Merenkulkuhallitus
Tie- ja vesirakennushallitus
Hämeen lääninhallitus
Mikkelin lääninhallitus
Päijät-Hämeen seutukaavaliitto
TVL:n Hämeen piiri
Keski-Suomen vesipiirin vesitoimisto
Sisä-Suomen soti lasläänin esikunta
Asikkalan kunta
Heinolan maa laiskunta
litin kunta
Jyväskylän maalaiskunta
Jämsänkosken kunta
Kuhmoisten kunta
Leivonmäen kunta
Muuramen kunta
Sysmän kunta
Laivuri H. Hiiden
Itä -Hämeen maata 1.ouskeskus
Keski-Suomen maakuntaliitto
Itä-Hämeen Matkailuyhdistys
Suomen Kalastusyhdistys
Suomen Moottoriveneli itto
Suomen Purjehtijaliitto
Jyväskylän Veneseura
Lahden Järvipelastusyhdistys
Suomen Purjehtijaliiton Päijänteen
piiri
Suomen Meripelastusseuran Korpilahden järviosasto

Metsähallitus
V e s i h a lii t u
Keski-Suomen lääninhallitus
Keski -Suomen seutukaava liitto
TVL:n Keski-Suomen piiri
TVL:n Mikkelin piiri
Helsingin vesipiirin vesitoimisto
Keski -Suomen sotilaspiirin eslkuntE
Heinolan kaupunki
Hollolan kunta
Jyväskylän kaupunki
Jämsän kaupunki
Korpilahden kunta
Lahden kaupunki
Luhangan kunta
Padasjoen kunta
Säynätsalon kunta
Matkailun Edistämiskeskus
Keski -Suomen maatalouskeskus
Päijät-Hämeen maakuntaliitto
Keski-Sunmn Matkailuyhdistys
Kymin Uittoyhdistys
Suomen Navigaatio;iitto
Suomen Vene- ja Moottoriyhdistys
Jämsän Pursiseura
Suomen Häyrypursi seura
Suomen Meri pelast usseuran Jyväskylä
j ärviosasto
Etelä-Hämeen Luonnonsuoj elupiiri

Lausunnoissa on yleensä suhtauduttu myönteisesti suunnitelmdan. Epäi
levimmät kannanotot koskevat reittien ja satamien toteuttamismahdolli
suuksia esitetyn aikataulun puitteissa. Oheiseen yhteenvetoon on koottu
lyhennettynä kunkin lausunnonantajan keskeiset totearnuksot painottaen
suunniternassa esitetyistä poikkeavia näkökohtia. Tarpeellisiksi katso
tuissa kohdissa on esitetty myös työryhmän oma kommentti lausunnon
johdosta. yhteenveto on laadittu suunnitelman ].ukujen mukaisesti aiheit
tain.

.

-

Mita todettu

Moottoriveneilyn rajoittaninen aiheu
tuvien haittojen vuoksi on toisaalta
valtakunnallinen kysymys ja toisaalta
sitä voidaan tarkastella paikallises
ti veneliikennelakiin v. 1977 tehdyn
rmjutoksen perusteella.

Tavoitteet ovat kahittämiskelpoisia
sekä veneilyä että vesimatkailua
edistäviä.

.itti

Reitti- ja satanaverkoston toteutta
miskustannusten tulee olla oikeassa
suhteessa niistä saatavaan hyötyyn.
Verkosto pitäisi toteuttaa vähitellen
eri viranonaisten toisesta esitetyssä
tärkeys- ja tarpeellisuusjärjestyk
seseä. Veneiden vuokraustoiminnan
edietäsinen j9 veneilyn kannalta tar
peallisiepim rantautunispaikkojen
suojaardnen losa-asutukselta tai
injilte rakentaniselta ovat lisäksi
keskeisiä tavoitteita.

‘äijät-Häneen
seutukaavaliitto

Suunnitelman valtakunnallista tavoi
tetta voidaan osittain puoltaa, sutta
niiltä osin kuin on kysymys nvottori
veneilyn edistänieestä, sen laajenta
minen on varsin epäilyttävää aiheutu—
vien haittojen vuoksi.

Tavoitteet ovat periaatteiltaan
hyvä ksyttäviä.

Keski-Suomen
lääninhallitus

Hollola

Kiinteä aeutue ja amiattikalastus
jäänyt liian vähälle huosiolle
tavoitteissa.

1äneen läänin
hallitus

Suunnitelmassa on pyritty tarkastele
maan objektiivisesti olevia oloja ja
luonaan edellytyksiä todennäköisesti
tapaiituvalle kehitykselle. Suhtautu
minen ulkonaalaisiin veneilijöihin
on valtakunnallinen matkailupoliitti
nen kysymys, johon ei yksinomaan
Päijännettä koskien voi ottaa selvää
kantaa.

Tavoitteet oikeaan oauneita, rrryön
teistä esim. purjehduksen ja kevyen
veneilyn tarpeiden esilletuosinen.

Vesihallitus

kourentit

Veneilyn voimakasta lisääntymistä ei
olisi saanut pitää ilman ruuta toivot
tavana tavoitteena, etenkin ulkcrnail
te tulevaan kysyrttään tulee suhtautua
varauksin. Suunnitelman ja sen penis
tana olevien toimintojen toteuttani
sen kaikkia seurausvaikutuksia ei ole
pyritty selvittämään. Lisääntyvä ve
neily aiheuttaisi myös haittoja, joi
den estniseen ei ole mahdollisuuksia

Veneilystä ja vesimatkailusta ei saa
tulla itsetarkoitusta vaan ne on so
peutettava kansantaloudellisesti tär
keän uiton kanssa asialljsella susi
nittelulla.

Metsähallitus

Työryhmän

(Suunnittelutavoitteet)

Stjinnittelutavoitteet (1)

—

Lausunnon antaja Aihe

Y,iTLENVETO SAADU1STA LALsUNrgJISTA

Valtakunnallisen veneilyn koksnais
suunnitelman puute on valitettavaa,
alueellisen suunnittelun tulisi tu—
keutua sellaiseen.
Suoran Vene- ja
Moottoriyhdistys

Työryl-män tavoitteisiin yhtyen pyrki
nwksenä tulisi olla Päijänteen aluee
kehittäninen oraleimaiseksi virkis
tvs-, veneily- ja matkailualueeksi:
Tama n päätavoitteen toteutisninen
edellyttää tietojen hankinnan, suun
nittelun ja toteutuksen tapahtumista
hallinnon rajoista riippumattomana
kokonaisuutena. Pohjois-Päijänteen
suunnittelu vaikuttaa osittain te
voitetietoismrrelta kuin Etelä-Päi
jänteen.

Päijät-H&reen
rreakuntaliitto

Keiteleen, Päijänteen ja Kokanäen
joen ksnavoinnin kokonaisjärjestelyt
ovat myös alueen vesimatkailuliiken
teen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Veneilyä ja vesimatkailua tulee ke
hittää niin, että vesiin liittyvät
arvot tulevat tasapuolisesti hyödyn
netyiksi aiheuttaiatta haittaa luon
nolle taikka vakinaiselle ranta- tai
huvila-asutukselle.

Sysmä

Keski-Suonen
maakuntali itto

Tavoitteet ovat pääpiirteissään hyvi
kunhan niissä vain otetaan riittäväss
määrin huomioon alueen kuntien asare
Tavoitteena tulee olla kuntia ja
rm.jualta tulevia alueen käyttäjiä tyy
dyttävä suhde. Ulkopuolisten vierai
den lisääntyminen voi kaventaa kunta
laisten perinteisiä virkistyspaikko
jen käytt&rahdollisuuksia.

Padasjoki

-

Päijänteeseen liittyviä vesistöjä
olisi kehitettävä sanojen periaattei
den nukaan kuin Päijännettäkin. Vesi
järven osalta ei kaikkia esitettyjä
periaatteita voida käytettävissä ole
ym keinoin noudattaa, mitta järven
käsittely Päijänteeseen kiinteästi
liittyvänä osana selkeyttää suunnit
telua. Veden laadun parantuessa on
Vesijärven kehitt&ninen lähivirkis
tykseen soveltuvaksi veneulkoilu
alueeksi entistä perustellunpaa.

.

Mita todettu

Valtakunnallisen suunnitelman aikaan
saaminen eri osapuolia tyydyttäväksi
olisi varsin vaativa tehtävä.

Suojelutavoitteita on pyritty edis
tama än ssittana llä u.siet väylät,
reitit ja satarret etäälle esitetyis
tä suojelukohteista.

Työryhmän konmentit

(Suunnjttelutavojtteet)

Lahti

Lausunnon antaja Aihe

YrITEENVETO SMDUISTA LA3JSUNNOISTA

1-’
0

Etelä-Hämeen
luonnonsuojelu
piiri

Työiyhmäm kmmentit

Suunnitelman tavoitetta lisätä rajaa Vrt, vaatineet Heinolan ja Hollolan
matta Päijänteen alueen matkailu- ja kohdalta.
virkistyskäyttöä on pidettävä vir
hesllisenä,aillä ei voida voimakkaa
ti lisätä kuntien ja valtion kustan
nuksia. Aiheutuvien haittojen takia
tulee veneilyä ohjata yrpäristöystä
vällisarpään ja kustannuksiltaan hal
varpaan suuntaan nvottoriveneilyä
välttäen, jollei haluta rajoittaa
veneilyn ja vesimatkailun kasvua ko
konaisuudessaan. Satamien rakentami—
sella ja reittien penistamisella tu
lee ohjata retkeilyä, matkailua ja
urheilua pois nvottoriveneistä purje
veneisiin, soutuun, malontaan tai
joukkoliikennetyyppiseen laivanatkai
luun. Jokaniehenoikeus vesillä liik—
kuniseen on kuitenkin turvattava.

Tavoitteet vaikuttavat riittävän laa
joilta ja toteuttamiskelpoisilta,
myös järvipelestustoimintaa ajatella

Päijänteen selkien erämaaluonteen
säilyttäminen on hyvä tavoite, sutta
vaikea toteuttaa sen ollessa risti
riidassa sis. vensilyn edistämisen
kanssa. Erityisesti ulkomaisten,
olosuhteisiin ja tapoihin tottunet
tunien veneilijöiden ohjaamista alu
eelle olisi harkittava tarkoin.

Sumen Höyry
pursiseura

Sumien Meri
pelastusseura,
Jyväskylän järvi
osasto

Tavoitteet hyväksyttäviä, riitta nii
den toteuttamista koko laajuudessaan
lienee syytä varautua odottamaan
vuosikynireniä.

Tärkeitä, vähän rahaa vaativia toteut
tanisen tavoitteita ovat huvilaraken
tamisen estäminen suoja- ja luonnon
satamiin, karien merkintä luotettavas
ti karttoihin ja matalien ilmajohto
jen (alle 14 m) kaapelointi.

Tavoitteista tärkeirrpiä riittävät
alikulkukorkeudet ja suojasatamat.

jt todettu

(Suunnittelutavoitteet)

Lahden järvipe
lastusyhdistys

Jieän Pursi
seura

Jyväskylän
Veneseura

Lausunnon antaja

YHTEENWTO SMDUISTA LAUSUrflJISTA

Kymin Uittoyh
distys

Suomen Kalastusyhdistys

Hämeen läänin
hallitus

Lausunnon antaja
Mitä thdettu

Vesihallituksessa laadittavessa
Päijänteen alueen vesien kaytön
kokoneissuunnitelmassa käsitellään
luonnonoloja rronipuolisemnin.

kannsntit

Suunnitelmassa olisi voinut korostaa
enermän Päijänteellä jo lähes sata
vuotta tapahtuneen uiton merkitystä
yhteiskunnalle ja sen ansiosta tapah’
tunutta kehitystä väyläo)oissa, jost
veneilijätkin ovat voineet hyötyä.

Asia lienee jäänyt liian vähälle
huomiolle suunnitelmatekstissä.

Kalataloutta koskevassa osassa on
Kalatalouden asiantuntmruata ei ole
käytetty lähteinä N, Frilanderin
käytetty suunnitelmaa laadittaessa
laatimaa nuistiota sekä Keski
puut—
osin
siltä
jäänyt
onkin
se
ja
Suaien lääninhallituksen toimesta
taelliseksi, jopa osin ristiriitai
laadittua raporttia kalatalouden
seksi. Koska virkistyskalastuksen
nykytilasta ja sen kehittämisestä.
saalis todetaan noin kaksi kertaa
ainnattikalastuksen saalista suuren
laa
maksi,ei voida olettaa ettei virkist3 s-Kalataloutsen ei suunnitelmaa
dittaessa voitu kiinnittää eneTmän
kalastus vaikuttaisi Päijänteen ka
huomiota, joten teksti on jäänyt
lastoon rniutenkin kuin lajitasapai
vähäiseksi.
noa parantavana tekijänä.

Muitakin luonnonoloja kuin vesitalou
ta koskevia tietoja olisi voinut oll
aikana.

Työryhmän

(Suunnittelualueen ylsistiedot)

Suunnittelualueen yleistiedot (2)

J3

YHTEENVETO SMDUISTA LAUSUNNOISTA

j•2

Mitä todettu

Mitoitus ja luokitteluperusteissa ei
ole huonauttanista, rntta niitä ei
voida aivan sellaisenaan soveltaa
kaikille meri- ja jäntialueille.

Nonnistossa on liikaa tennejä. Lisäk
si siitä puuuttuu maininta ulkoilur&
tistä, jollaiseksi ulkoilulain nukaa
voidaan perustaa myös veneretkeily
reitti. Myös ulkoilursitin liitännäi
alue olisi määrite?,tÄä. Purjevenei
den mastonkorkeudet Rasvaneab joten
alikulkukorkeuksien minimejä olisi
syytä tarkistaa. Eri satamatyypeiltä
vaadittava jätehuoltotaso olisi yk
silöitävä tarkeunin. Veneliikenteen
aluetarpeet ja rakentamisen ohjaami
nen olisi nivellettävä toisiinsa.
Rantakaavoituksen yhteydessä voidaan
varata venesatamia ja jättää tilaa
rantautumista varten, jos tarpeet on
osoitettu esim, rantayleiskaavoituk
sella. Kelveneen kansallispuiston to
teuttamissuunnittelu ja veneliikenne
järjestelyt olisi nivellettävä toi
siinsa.

Vesihallitus

Hämeen läänin
hallitus

Tenninologia on pyritty saaean mah
dollisirrren kattavaksi. Ulkoilursi
tit on mainittu kohdissa 5.224 ja
6.43. Ulkoiluraitiksi rmjodostamieta
voisi käyttää lähinnä veneretkeily
reitsillä jokivesistöissä, joiden
tarkeTpi tarkastelu rajattiin teTe n
suunnitelman ulkopuolelle. Satamien
jätehuoltojärjestelyt määräytyvät
lopulta kuitenkin paikallisten olojen
perusteella, eikä esitettyjä tarkam
pia vaatinuksia katsottu tarpeelli
siksi.

Leveydet on otettu uiton tarpeet
huomioon ottaen lähes suoraan Vesiteiden luokittelutoimikunnan mietin
nöstä (1965:6 109]. Työryhmän ehdo
tuksessa on pyritty veneilysahdolli
suuksien turvaamiseen alikulkukor
keuksien osalta tulevaisuudessakin.
Ftn. veneilijöiden valtakunnalliset
järjestöt ja paikalliset seurat toi
vovat yleisesti vielä korkeaipia sil
toja ja ilmajohtoja. Kärkisten sal
meen suunniteltu silta olisi syytä
rakentaa 13 metrin alikulkukorkeuden
tarjoavaksi siltateknisin ratkaisuin.
Tätä vaatii Päijänteen ainutlaatui
suuden ja kansainvälisten kilpaur
heilumahdollisuuksien säilyttäidnen.

Väylien ja silta-aukkojen leveydet
ovat ylimitoitsttuja. Pelkästään
alusliikennettä vartsn riittävät huo
mattavasti kapearrnat väylät ja aukot.
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukor
keuden osalta esitetystä suositukses
ta joudutaan tinkimään, sillä vähäi
sillä liikennm,äärillä tulisi normiel
rukaisen alikulkukorkeuden aikaansaa
misasta aiheutuvan yhden alituksen
hinta kohtuuttomaksi. Nykyisen aluskannan psnisteella pääväylän kulku
syvyydeksi riittäisi 2,4 m.

Tie- ja vesi
rakennushallitus

kamentit

Venaily olisi otettava huomioon ali
kulkukorkeuksia käsiteltäessä paikal
listen olosuhteiden rrukaisesti vähin
tään suunnitelmassa esitetyillä kor
keuksilla. Pääväylällä ja rruuallakin
Päijänteen selkäalueella tulisi olla
mahdollista 13 metrisenkin purjeve
neen kulkea turvallisesti ilmajohto
jen suhteen.

Työryhriän

Käsitteellä “laiva” ei ole virallis
ta mer1dtystä. Veneurheilua on rruuki
kuin kilpaurheilu.
Väyliä ylittäviä siltoja ja ilinajoh
toja rakennettaessa alikulkukorkeus
vaatinukset tutkitaan vesioikeuskäsi
telyssä, jolloin MN-1 antaa lausunton
sa. Nana pyritn merkitsamään kart
toihin mikäli se on karttateknisssti
mahdollista.

Suunnittelunonnisto (3]

M

(Suunnittelunormisto]

Merenkulku
hallitus

Lausunnon antaje

YHTEENVETO SMDU1STA LAUSUNNOISTA

Järvialueilla tulisi kamiallisten
käymälöiden jätteiden pääsy vesistööi
estää huomattavasti tehokkaannin kuin
marialueella, mikä on otettava huomi
oon venesatamien varustelussa.
Siltojen alikulkukorkeuden tulisi 11
metrin sijasta olla vähintään 12 m
ja sähkölinjoissa vastaavasti.
Päijänteen aluella jo maantieteelli
set seikat rajoittavat veneilymehdol
lisuuksia ja lisää haittaa syntyy jat
kuvasti uusista rakenteellisista
purjehdusesteistä kuten silloista ja
ilmajohdoista. Vaikka Päijänteellä
käytettävä purjevenekalusto tulee
edelleen olanaan jonkun verran pie
narpää kuin merialueella, lisääntyväl
rmn. hyvien
luovimainaisuuksiensa
johdosta suojaisille vesille sopivat
saaristoristeilijät. Näissä veneiss]
on suhteellisen korkea masto 11. ..14
metriä ja syväys on 1,3.. .1,8 metriä.
Esitetty turvallinen alituskorkeus
11 metriä an tällöin liian pieni.
Myös seuraavaksi rajeksi ehdotettu
8 metriä estäisi purjehduksen kaikil
ta matkapurjehdukseen suunnitelluilt
veneiltä. Päijänteellä pitäisi pyrki]
vähintään 14 metrin turvalliseen ali
tuskorkeuteen.
Sataretyypeiltä vaadittava vähmmäis
palvelutaso vaikuttaa ylimitoitetult
Esim. visrassatamien sis&rejoitusreh
dollisuus ei liity veneratkeilyn ja
-matkäilun perus luonteeseen.

Suonen Navigaa
tioliitto
SuoTen Purjehti
jaliitto

Jätehuollon osalta voidaan perustella
esitettyjä tiukonpiakin nonreja.
Palveluja suunniteltaessa tulee ylei
seen informaatioon ja opastuksaen
kiinnittää huomiota.

Keski -Suaren
maakunta liitto

Suomen moottori
veneliitto

Satamapaikat ym. olisi ensisijaisesti
varattava valtion, kuntien ja yhtei
söjen maa-alueilta. Annattimaisen
kalastuksen mahdollinen satamien
käyttö tulee ottaa suunnittelussa
huomioon. Veneliikenne olisi ohjatta
va niin, ettei tärkeitä kalastus- tai
kalojen lisääntynisalueita manetetä.

Mitä todettu

kamentit

Vrt. vastineet MKH:lle ja
TVH: lle.

.0

1-’

Suunniteinessa on voitu ottaa huondoom
vain sellaiset kalojen lisääntyrds
alueet, joiden rajaus on ollut tie
dosse.

Työryhmän

(Suunnjttelunormjsto)

Keski-Sucxren
maatalouskeskus

Lausunnon anteja

YHTEENVET0 SAADUISFA LAUSUNNOISTA

Vrt. vastineet MKH:lle ja TVH:lla.

Esitetty 11 metrin alikulkukorkeus o
riittämätön. Uusia siltoja rakennet
taessa pitäisi pyrkiä 12 metrin ali
kulkukorkeuteen ja i)niajohtojen osal
ta soveltaa 14 metrin turvallista
alikulkukorkeutta. Tätä edellyttää
perheristelijöiden mastonkorkeuksien
kehitys sekä en. yhä laajarpaa suosi
ota saavuttava Päijännepurjehdus. Ko
tisatasaan tulisi kuulua säilytysker
tä myös pieniä purjeveneitä varten
sekä yleisöpuhelin. Laivalaituraissa
tulisi olla riittävästi kiinnityspis
teitä myös veneitä varten.

Esitetyn 6,5 metrin sijasta tulisi
1,8 m laivaväylän alikulkukorkeus
olla 11 metriä ja Lxr4Jincottoriveneväylän 5 tai 6,5 metriä esitetyn 3
metrin sijasta. Ilmejohtojen tulisi
kaikilla suunnittelualueen purjehdus
kalpoisilla osilla rrehdollistaa 11metrisen purjeveneen turvallinen ali
tus.

taivasatan,ia ja -1aitursita mitoi
tettaessa laivanittana olisi käytett
vä vähintään 20 metriä. Mitoitusmini
mit vaikuttavat penistelluilta. Kan
nanotto ilmejohdoista on erittäin
merkittävä. Sataiden vanistalussa
tärkeitä kohtia ovat en. infonreatio
ja hallinto, jotka usein unohdetaan.

Jyväskylän Veneseura

Lahden Järvipe
lastusyhdistys

Suoran Höyrypur
siseura

uaian Purjehtij -Uusia siltoja rakennettaessa pitäisi Vrt. vastineet edellä.
liiton Päijäntee rrärätä 12 metrir, alikulkukorkeus
4
iiri
ilmejohtojen osalta korkeuden pitäis:
14
ottaen
huanioon
olla
metriä
säh
kötarkastus laitoksen suositus var
ruusvälistä. Maston kaato on yleensä
vaikeaa. Nykyään vapaasti kuljettavi
alueita ei saisi sulke metkapurjehti
joilta liian metalaksi suunniteltuje
väyläestaiden takia.

Sataretyypaille asitettyjen vähiin
rnäisvaatirrijsten rnkaan kotisatanissa
ja venevalkarässa tulisi olla venei
den veteanlaskuluiska. Sellainen
olisi ilmeisen tarpeellinen myös
tärkeimissä vieras- ja huoltosata
missa, joihin se on esitetty tässä
suunnitelmassa täydentäväksi vanis
taeksi. Kartassa 1 on merkittyMn
lisäksi rwutania erillisten veteen
laskupaikkojen ohjaellisia sijain
teja.

Vasikulkuneuvoista puuttuivat purjeh
duslaudat ja rrnnirunkopurjeveneet.
Satanien vanisteluun kuuluvat veteen
ajoluiskat ovat erittäin tarpeellisi
koska vanepaikkojen saanti satamista
vaikeutuu ja metkailu lisääntyy.
Niitä tarvitsevat myös poliisi-. pa
lotorjunta- ja ö1jyntorjuntaviranoma:
set.

kannentit

Suoiren Vene— ja
Moottoriytwiistys

Työryhnn

1J2!

Mitä todettu

(Suunnjttelunormjsto)

Lausunnon antaja

YHTEENVETO S’&ÄJISTA LAUSUNNUISTA

Väylämi toitus riittänee syväyksensä
puolesta, mutta siltakorkeudet ra—
joittavat isoirpien huvialusten kulku!
sekä pelastustointa.
Pienirnät merkityt väylät tulisi 011
esitetyn purjevenanitoituksen rrukai
sia, jolloin ei liikuttaisi ahtaissa
ja metalissa paikoissa, missä yrpä
ristöhaitat ja haitat ranta-asukkail
le uniodostuisivat pahimiksi.

Etelä-Hämeen
luonnonsuojalu
piiri

Mitä todettu

Työryhnn

(Suunnittelunormisto]

Suomen rieripe
lastusseura,
Jyväskylän
järviosasto

Lausunnon antaja Aihe

YHTEENVLTQ SAADUISTA LALSUNNOISTA
koiurentit

Liiton arvion mekaan venmsäärä kas
vaa vuosittain 10---15 %. T&nä arvio
lienee lähinnä totuutta Päijänteellä
jonka kyllästytieraja on vielä versi
etäällä.

Lana on vaikuttanut veneiden määrän
kasvuunkin. Veneiden tuotantotilasto
osoittavat valtakunnallisesti laskua
vuosina 1978 ja 1977 vuoteen 1975
verrattuna. Viimaaikaisia kehitys
trendejä ovat kasvava kiinnostus
kanoottirstkeilyyn purjeveneiden se
neottoripursien suosion lisääntyTd
nen sekä maottoriveneiden kohdalla
siirtyminen hitaatpiin sisitottori
vensisiin. Varsin kookkaatkin traile
rilla kuljetettavat rrcottoriveneet
ja nostokölillä vanistetut purjeve
neet yleistyvät.

Suaron Vene- ja
Moottoriyhdistys

Venekannan kasvun ennuste on liioi
teltu, sillä Päijänteellä on paljon
pian liikenteestä poistuvaa huono
kuntoista kalustoa.

Lahden venekannan kasvu ei v. 1985
ja 2000 yllä suunitelmassa kaupungin
osalla esitettyihin lukuihin ja vmji
denkin alueen kuntien venekannan kas
vuennuste vaikuttaa liian nopealta.
Suunnitelmassa esitettyihin ratkai
suihin ja toimenpide-ehdotuksen
tarpeellisuuteen ei hitaarpi kasvu
kuitenkaan vaikuta.

Arviot vene- ja aluskannan lisäänty
misestä saattavat osoittautua liian
optimistisiksi. Laivamatkailun ks
hitysnäkymät riippuvat osaksi valtio
mahdollisista tukitoimenpiteistä.

Venekantaa ja veneliikennettä koske
vat tiedot ja ennusteet antanavat
suhteellisen luotettavan kuvan suun
nittelualueen veneilyn määrästä ja
sen kehittymisestä lähitulevaisuudea
se.

Luotettavia lukuja venekannasta ei
ole saatavana ja ennusteiden laatimi
nen on vaikeaa. Siksi myös reitti
suunnitelmat tulisi laatia mieluijo
min minimi- kuin maksimiarvioiden
perusteella.

Suomen Moottori
vensliitto

Laivuri
Hannu Hilden

Lahti

Hämsen läänin
hallitus

Vesihallitus

Merenkulku
halitus

Mitä todettu

kamentit

Suunnitelmia on mahdollista tarkis
taa varsinaisen toteutussuunnittelun
yhteydessä, jos venekannan kasvua
seurataan ja sillä on vaikutuksia
toteutuksaen.

Työrytän

(Venekanta ja ennusteet)

Venekanta ja ennusteet (4)

Lausunnon antaja Aihe

YHTCEt1VETD SAADUISTA LAUSUNYCISTA

Purjeveneiden lukumäärä lienee arvi
oitu liian pieneksi, ainakin Lahdess
Paljon kölivensitä, ksvytveneistä
ulkopuo
puhumattakaan on seurojen
lella.
Seuran kalusto,9 alusta voisi olla
mukana liitteessä 8.

Suanan Höyry
pursiseura

Seuran jäsenillä oli 13 kölivenettä,
18 nostokölivenettä ja noin 70 maot
torivenettä vuonna 1977.

Jlmmä Pursissura

Lahden Järvi
pelastusyhdistys

Seuran jäsenillä oli syksyllä 1977
yhteensä m. 80 noottorivenettä, 43
kölivenettä, 38 nostokölipurjevenettä
ja 20 laivaa tai yli 10 metrin maot
torivenettä.

Mitä todettu

kainentit

Suunnittelussa on yhdernukaisesti
esitetty vsnmTärätiedot vuodelta
1975.

Työzy[aän

(Vanekante ja ennusteet)

Jyväskylän
Vensseura

Lausunnon anta.ja Aihe

VHTLENVEf0 SAADUISTA LALEUNN0ISTA

0,
—

Mitä todettu

Useimat suunnitelmassa ehdotetuista
uusista väylistä ja reiteistä on
mahdollista toteuttaa lähinnä vain
markitsanistoimenpiteiden tutkimus
ten jälkeen. Tällöin kustannukset
rakentamistyöstä eivät raiodostu
kovin suuriksi.

Suunnitelmassa esitetty päälaiva
väylän kulkusyvyysvaatinus 3,0 tiet
riä on lähinnä tulevia tarpeita
varten ajateltu.

Kustannustarkastelujen puutteesta
johtuen ei lääninhallitus halua
ottaa tarkarmin kantaa ehdotettujen
uusien kulkuväylien ja kehitattävien
venersittien tarkoitukserrrukaisuutee
Nykyisen taloudellisen tilanteen vai
litessa eikä tulevaisuudessakear voi
tane toteuttaa uusien väylien ja
roittien vaatimia rakennustöitä esi
tetvssä laajuudessa. Rakentamisessa
lienee kysymys useiden kyrmenian rril
joonien markkojen investointitarpees
ta vuoteen 1985 mennessä. Selvitys
tarjoaa kuitenkin hyvä lähtökohdan
tarkaTpaa toteuttamissuunnittelua
varten.

Soutuvene- ja kanoottiretkeilyrsi
teistä olisi jatkosuunnittelussa
laadittava niin yksityiskohtainen
suunnitelma, että sen pohjalta kunna
voisivat ryhtyä toimiin ulkoilureit—
tien perustamiseksi ulkoilulain rru
kaisessa järjestyksessä.
Päälaivaväylän toteuttamiseen 3 s-et
rin eyväyksellä ja 90 matrin silta
aukkoleveydellä ei toistaiseksi lie
ne taivetta.Päijänteen ja Vuoksen
vesietöjen välisten kanavahankkeiden
toteuttamiseen ei ainakaan vuoteen
1985 mennessä liene taloudellisia
mahdollisuuksia.

läänin—
hallitua

Mikkelin läänin
hallitus

HaTeen

Suunnitelmassa on osoitettu tarpeel
lisimiksi todetut uudet väylät ja
reitit sijainniltaan ja mitoituksel
taan. Ne on pyrittävä toteuttarean
veneilyn kehityksen ja varojen saan
timahdollisuuksien mukaan pitäen
suunnitelman toteutumisvuotta 1985
vain ohjeallisena. Jossain sopivassa
kohteessa tulisi koeluontoisesti
suorittaa väylärrrerkintä kunnan tai
yksityisen toimesta ja käyttää siitä
saatuja kokesuksia hyväksi muualla
kin, missä tana periaate olisi tar
koituksemiikainen.

Sisävesistöjen julkiset kulkuväylät
rakentaa TVH merenkulkuhallituksen
hyväksyttyä suunnitelmat. TVH:n vuon
na 1976 laatima väyläsuunnitelma on
MKH:ssa hyväksytty. Sen mukaan väyli
parannetaan lähinnä Päijänteen poh
jois-eteläsuunnaesa. Väylät harataan
ja nerkitään asiarnjkaisesti ja val
tio vastaa hyväksytyn väylän kulku
syvyydestä ja turvalaitteista. Vene
maitit ovat karttoihin markittyjä,
ohjeellisia reittejä, joita ei ole
vannistusharattu eikä valtio vastaa
kulkusyvyydestä. Reittejä ei vanje
teta merenkulun turvalaitteilla.
Suunnitelmassa esitettyä määrää vene
reittejä ei valtio voi ottaa hoitaak
seen. Esitykset tulisi suhteuttaa
varojen saantimahdollisuuteen. Ase
tus merenkulun turvalaitteista tunte
iriös mahdollisuuden, että kunta tai
yksityinen merkitsee jonkun väylän
saatuaan siihen MKH:lta luvan.

kornmantit

Merenkulku
hallitus

Työryhmän

(Väylä- ja reittisuunnitelma)

Väylä— ja reittisuunnitelrna (5.21

Lausunnon enteja Aihe

YHTEENWTO SAAOJISTA LAUSUNNOISTA

Olemassa olevat ja suunnitellut lai
vareitit tulisi ottaa huomioon esim.
teitä ja siltoja suunniteltaessa
niin, ettei rakentamisella rajoitet
taisi tai estettäisi väylien käyttöä.
Vesiliikenteen ja muiden toimintojen
kehittämiseksi ja nonipuolistamiseksi
tulisi suunnitelmassa mainitut kana
vointihankkeet pyrkiä toteuttamaan.
Suunnitelmassa esitetyt veneilyreiti
vaikuttavat kunnan osalta tarkoituk
serwnjkaisilta.
Väylä- ja reittiverkostosuunnitelmaai
esitetään lisäykeenä Vuolenkoskelta
jatkoyhteyttä kevyille veneille Ki
rrolan kanavaa käyttäen edelleen Kymijoen laajoille järvialueille.

Asikkala

litti

Jyväskylän kaupungin rantaar jatkuva
11 metrin alikulkukorkeuden vaativa
väylä edellyttäisi Kuokkalan sillalt
vastaavaa korkeutta tai läppää. Asia
ei ole vielä päätetty.

Sotilasläänin esikunta kiinnittää
huomiota kuljetuetarpeisiinsa eri
väylillä ja reiteillä.

Sisä-Surxren soti
lasläänin esikunta

Jyväskylä

Päälaivaväyläll (3 m, 90 ml ei nyky
sin ole tarvetta, mutta suunnitelma
Kymijoen kanavoinnista marialuskel
poiseksi Suasenlahdelta Päijänteelle
muuttaa toteutuessaan tilanteen.

Päijät-Hämeen
seutukeava
liitto

-

Kymijoen ja Keiteleen-Päijänteen ka
navointeihin on vältetty ottamasta
suoranaisesti kantaa. Kanavoinnin
mahdollinen toteuttaminen vaikuttaa
oleellisesti yleissuunniteiman hah
ntttamaan rakenteeseen, ja niiden
vaikutuksia ehdotuksiin olisi ainakir
karkeasti arvioitava.
Esitetty pituussuuntainen pääväylä
ehdotus on tarkoituksemukainen ja
palvelee suurten alusten liikennettä.
Valaisulla voidaan parantaa yöliiken
nemahdollisuuksia.

.

Mita todettu

korvrantit

Joe laivesatn sijoitetaan tulevan
sillan taakse, on sinne päästävä
korkeimillakin aluksilla.

cm

0

Lausunnossa esitetyt näkökohdat on
otettava huomioon sotilasviranoreis
ten ja toteuttavien viranareisten
välisenä yhteistyötä.

Kanavointikysymyksat rajattiin var
sinaisesti suunnittelun ulkopuolelle
niiden aiheuttamien rroninaisten vai
kutusten takia ja toteutumisajankoh
den ollessa joka tapauksessa varsin
etäällä tulevaisuudessa. Eräissä
kohdin, kuten päälaivaväylän mitoi
tuksessa, on kanavien vaikutuksia
otettu huomioon.

Työryhmän

(Väylä- ja reittisuunnitelma)

Keski-Suomen
seutukaava
liitto

Aihe
Lausunnon entaja —

YIITLLNVETO SkADUISTA LA’JSUNNOISTA

Padasjoki

Päijät-Häieen
maakuntaliitto

Kanootti ja soutuvenereittien toteut
taninen on kiiraellisint. Ensinmäi
sinä voivat tulla kysymykseen suunni
telmassa esitetyt Päijänne-Saimaa ja
Padasjoki-Vesijako-Vuohijärvi. Kana
vointisuunnitelmiin liitto suhtau
tuu myönteisesti. Vesistön vilkkaaip
käyttö ei vaaranna tarpeellista suo
jelua. Ratkaisut on tehtävä koko ve
sistöaluetta koskien, uutta ki ireel—
lisin on Keiteleen-Päijänteen kanava

Olisi tutkittava vesiteiden hyötykäyttöä nykyistä enarmiän (kanavointi
massatavaroiden kuljetus ja nuut ras
kaat kuljetukset vesiteille).
rI.jutasat kustannuksiltaan halvat väy
läoikaisut ovat paikallaan, uutta
ins. Synsiänlahden ja Hopeasalnen sek’
Liikolanlahden laivaväylän rakanta
mista pitäisi parawnin perustella.
Veneväylä olisi riittävä.

Kellosa]smn väylän hankaluus lossi’-.
vaijereidai takia on suunnitelmassa
vain todettu. Lossin korvaanineft so
pivalla sillalla on tarpeen jo maa
liikenteenkin vuoksi.

Lahti

Laivuri
Hannu Hilden

Vesijärvelle esitetyt kaksi uutta
purjevenereittiä ja kaksi lyhyttä
sairatayhteyttä ovat penisteltuja ja
toteutuessaan tulisivat osaltaan hel
pottariaan veneidsn aiheuttamaa pää
laivaväylän ruuhkautumista. Kuvassa
10 esitetty veneulkoilun painealue
tulisi umrkitä koko Vesijärvelle.

Jäisänkoski

Kanootti- ja soutuvenereittejä
tarkastellaan laajeTmin uni. vesien
käytön kokonaissuunnitelman yhtey
dessä.

Kellosalmassa sillan tarpeellisuus
ja rakentanistapa tulisi penisteelli
sesti harkita ottaen huomioon myös
uni. maaliikenteen ja vesiliikenteen
luonne ja tarpeet sekä maisaralliset
kysynykset.

Pengerjoen-Jnsänjoen kehittnistä
vanereittinä tarkastellaan läharmin
Päijäntesn alueen vesien käytön ko
konaissuunnitelmassa.

Reitistöt Jäiisänjokilaakeossa ja
Kankarievedellä ovat jääneet vähälle
humiiolle. Niitä tulisi kehittää
pienvenetoimintaa varten, koska täl
löin asukkaita häiritseva vaikutus o
mahdollisirman vähäinen. Tarpeellisi
ovat esim. retkailyalueet ja veneide
siirto patojen ylitse.

korrrantit

Patajoen mahdollisen kunnostai&sen
tarpeellisuus tulee arvioida osana
Jansa n venereitti- ja sata1averkdstoa.

Ty6ryhmän

Patajoen kunnostaminen nerkitsisi
laajoja nioppauksia, jotka on vaikea
toteuttaa, koska Patalahden vedenpinta on korkearmalla kuin Päijäntee
Kaupungilla ei ole taloudellisia
mahdollisuuksia hankkeen toteutuksee

Mita todettu

(Väylä- ja rejttisuunnjtalma)

iässä

—

Lausunnon antaja Aihe

VHTELNVETD SkA&CISTA LA’JSUNNOISTA

Suunnittelualueen pohjoisosaan ei
mahtijne eikä liene tarvettakaan li
sätä väyliä. Dikaisut 1 ja 2 liene
vät tarpeettomia.
Keitele-Päijänne kanava toteutettava
ensisijaisesti.

Korpilahden
järviosasto

Ehdotettuja uusia väyliä on yleensä
pidettävä perusteituina. Haukka
salon oikaisureitti ja Luhangan ala
puoliset reitit eivät seuran jäsente
kokeruksen rrukaan vaatisi suunnitel
massa esitettyjä runsaita väylänpa
rannustöitä, vaan pelkästään merkit
senristoimanpiteitä. Kiireellisin väy
lähanke olisi Petäjäsaari-Karisalmi
(34), koska se on tarpeellinen oikai
su, ja vesialte on vaarallinen. Kana
vointia olisi tullut käsitellä laa
jemiin. Niiden tarjoamat mahdollisuu
det laivaratkailulle ovat jääneet
liian vähälle huomiolle.

Suoran Höyry
pursiseura

Suuren Meripe
lastusseura,
Jyväskylän
järviosasto

Entinen väylästö riittänee pienin
täydennyksien veneilyllekin, koska
kaupallinen alusliikenne tuskin kas
vaa kovin valtavaksi. Poikittaisia
väyliä tarvitaan kuitenkin jo
pääsenisen kannalta.
Väyläsyväykset riittävät, uutta ka
navoinnin toteuttaminen asettaisi
uusia vaatirmjksia laivakoon nukaan.

karmentit

Kanavointikysyaykset rajattiin var
sinaisen suunnittelun ulkopuolelle.

Vrt, edellä todettu.

Työryttiän

reittisuunnjtel,aa)

Suomen Navigaa
tioliitto

-

ja

Soutuvene- ja kanottirsitit varsin
kin Etelä-Päijänteen osalta olisi
selvitettävä ja otettava huomioon
tulevissa veneratkailukartoissa.

.

Mita todettu

(Väylä-

Itä-Häneen
Mat kai luyhdistyr

—

Lausunnon antaja Aihe

YTiTEENVETO SMQUISTA LAUSUNNOISTA

Vuolenkosken ja satanesuunnitelma on
asiallinen ja tarpeellinen ja alue
pyritään säilyttämään tarkoitukseen,
vaikka kunnalle ei lähivuosina ole
mahdollisuuttaa rakentaa esitetyn
vanjstetason mukaista satamaa.
Suunnitelmassa esitetyt satamat ja
venevalkanat sijoittuvat periaattees
se sentin kuin kaupungin omissa suun
nitelmisse. Niissä on tosin lisäksi
muitakin merkitykseltään paikallisia
veneilyyn liittyviä kohteita, jotka
täydentävät kokonaisuutta. Venemat
kaikin palvelupisteet on eijoitettav
kylien yms. yhteyteen. Myös veneiden
veteenlaskupaikkojen järjestämiseen
on kiinnitettävä huomiota.
Kirkonkylään suunnitellun sataman
merkitys vieraesatemana ja leivalii—
kenteen laituripaikkena tulee olettaa
huomattava. Myös Pihlajakosken huol
tosatam on tärkeä. Runsas luonnonsa
tatien ja rantautumiepaikkojen osoit
tammen aiheuttaa luonnon saastunmis—
ta, koske varsinkin saarissa jäte
huolto jää käyttäjien oman siisteyde
varaan. Näiden paikkojen valinnassa
olisikin käytettävä erittäin kriit
tistä herkintaa.

litti

Jyväskylä

KuFvmuinen

Satamien rakentaminen tulisi aloitta
haikoirnasta päästä, Keski-Suomen
osalta KuFitisten, Luhangan ja Korpi
lahden satamista. Kuntien ja valtidn
tulisi kiinnittää huomiota luonnonsa
tamiksi sopivien maa—alueiden hankin
taan. Suunnitelmassa ei ole käsitelt
suurahkojen alusten huollossa taniit
tavia telakoita. Telakketilanne on
vesistöalueella huonontunut, josta
syystä yleiseen käyttöön tarvittavia
telakoita on kiireesti kehitettävä
lähinnä Lahdessa, Heinolassa ja
Jyväskylän seUdulla.

Vääksyn keskeinen asana maa- ja vesi
liikenteen risteyskohdassa asettaa
sille vaatimuksia veneilyn ja vesiliikenteen palveluihin nähden. Jaa
jaran rantavedet ovat matalia ja tuu
lilla alttiita, joten niiden käyttö
satamatoimintoihin vaatii noppausta
ja aallornurtajia. Lisäksi asutus
tukeutuu voimakkaasti vapaisiin ran
ta-alueisiin. Kunnan ulkopuolisille
veneilijöille ei kysynnästä huolimat
ta siten ola mahdollista rakentaa ve
nepaikkoja. Viarassatamapalvnluita
on tarkoitus kehittää monipuolisesti
ja kotisatamapaikkoja tehdään kunta
laisille. Erityistä telakka- ja kor—
jauspalvelua ei taajaman välittämään
läheisyytean voitane sijoittaa, rnjtt
tarkoitukseen tulisi pyrkiä löytama ä
sopiva alua muualta kunnasta.
Veneilyreitteihin liittyvät eräät
kunnan, seurakunnan ja valtion omia
tarat ranta-alueet voisivat soveltua
rantautumispaikoikei, jos jätehuolto
ymi. kysymykset voidaan järjestää.
Kunnille tulisi aiheutua kustannuksi
ainoastaan siltä osin kuin venepaika
tai muut toiminnat palvelevat kunta
laisia. tijilta osin kustannukset tu
lisi säätää valtion maksettaviksi.

Keski-Summan
seutukaava
liitto

Asikkala

Ainakin yhden yksityisille suurille
aluksille sopivan telakan käyttömahdollisuudet tulisi heti järjestää.
Esim. Kymin Uittoyhdistyksen telakka
Jyväskylän maalaiskunnan HaapaniaTee
sä olisi varsin sopiva, jos se saa
taisiin ainakin korjaustelakaksi
yleiset-pään käyttöön. Lahden ja
Heinolan talakkanshdollisuuksia olisi
syytä valittome sti tutkia.

Kunnan toimesta ei ole tehty vastaa
via suunnitelmia, mutta euunnitelmas
se esitettyjä hankkeita voidaan peri
aatteessa pitää tarkoituksermukaisi
na. Kirkonkylään ehdotetun koti- ja
vierassataran osalta on kuitenkin
paikkojen mitoitus ja jakautuma eri
venetyypeille tutkittava tarkemmin
yrrpäristöhaittojen minimuimiseksi.
Nustanean luonnoneatama ei saisi häi
ritä alueen muuta toimintaa järjestö
jen ym. leirialueena.

-

Hollole

.

Mita todettu

Satamien ja rantautisnispaikkojen va
raninen rantayleiskaavoituksen yh
teydessä on tärkeää, jotta niitä ei
rrenetettäisi loma—asutukselle. Kus
tannuslaskelmat olisivat tarpeen.
Satama- ja laituriverkosto on ilmei
sen tarkoitukserirukainen, vaikkakin
ehkä ylimitoitettu reaalisiin toteut
tanismahdollisuuksiin nähden.

Lausunnon antaja Aihe

Häreen läänin
hallitus

konmentit

Työryhmän

konimentit

Tärkeintä onkin ensi vaiheessa
varata riittävä alue ko. tarkoituk-—’
0
seen.

Kunta voi luonnollisesti vaikuttaa
venetyyppijakauttraan rekentsesssen
venesatamia.

Suunnitelman kohdassa 5.35 on mai
nittu, että kuvassa 10 esitetyillä
veneulkoilun painealueilla tarvitaan
lisäksi rentauttsnispaikkoje, joita
ei ole suunnitelmassa voitu tarkemmin
osoittaa. TaTa koskee myös Heinolan
ympäristöä ja voidaan siis soveltaa
kaupungin lausunnosea mainittuihin
ranta—alueisiin.

(Satemasuunnitelma)

Heinolan keskustaan ja Hevossaareen
esitetyt satamat ovat tarkoituksen
mukaisia. Ruotsalaisen rannoille ei
ole merkitty luonnon tmme. satania.
Kaupungin omistuksessa on sopivia
alueita. Lisäksi Kananiityn lahti on
purjeveneiden käytössä ja Heinolan
yleiskaevessa on merkitty venesatena
Saittalahden itärannelle.

Työrylinän

YHIELNVETQ SAA0UISTA LAUSUNN0ISTA

Heinola

Mitä todettu

(Satama suunnitelma)

Sataresuunnitelma (5.3)

Lausunnon entaja Aihe

YHT EENVETO SAADUISTA LAUSUNN0ISTA

-

Suunniteltua kalanpurkitusverkostoa
palvelevat laiturit olisivat tarpeen.

Venesatamia suunniteltaessa tulee
aunattirmeisen kalastuksen mahdollinen
satamien käyttö ottaa huomioon.

Etelä-Päijänteellä tulisi selvittää
mahdollisuudet huoltosatamiin. Myös
veteenlaskuluiskia tulisi sijoittaa
alueelle.

Veneilyn kannalta olennaisten luonnon
ja suojasatamien tarve on suunnitel
massa oikein oivallettu. Jätehuollon
järjestäminen on iiitonkin mielestä
yksi kiireellisirnnistä tehtävistä.

eski-Suaren
aatalouskeskus

äijät-Häreen
aakuntaliitto

Juonen Moottori
‘eneliitto

Kaupungit ja kunnat velvoitattava
kunnostamaan laiturinsa ja varaamnaan
kiinnitysmahdollisuus myös matkusta—
jaliikenteessä liikennöiville aluksil
le.

Satamien palvelu- ja vanistetaso on
sopiva. Luonnonsatamien yws. kehittä
minen on myös tarpeenf sutta kustan
nukset ja niiden kohdistuminan on
riittävästi selvitettävä. Kustannus
ten sälyttäminan kunnille on tuskin
oikeassa suhteessa kuntalaisten käyt»
t&rääriin.

Mitoitus on Luhangan kuntalaisten oma
tarpeet huomioon ottaen liian suuri,
mnjtta kesäasukkaat ja venmoatkailijat
eukaanlukien ilmaisen sopiva. Kunnal
le aiheutuvat toteutuskustannukset
ovat liian suuret.

Lahden cne venepaikkatarve voidaan
hoitaa nykyisiä satamia laajentaTelia
Vesijärven ynpäryskunnat voisivat
kuitenkin laatia kokonaisuunnitelman,
jossa satansjärjestelyjen ohella sel
vitettäisiin myös mnjut alueen lähi
virkistyksen tarpeet.
Esitetyn satamien vanistetason toteut
taninen tulee tuottamaan kunnille vai
keuksia. Sitä voidaan kuitenkin penis
tella tavoitteellisena, koska pens
palvelutaso voidaan suunnitelman
roLikaan suorittaa jokseenkin kohtuulli
sin kustannuksin.

.

Mita todettu

Työryhmän

kcxrrnentit

Suunnitelmassa Etelä-Päijänteellekin
esitetyt vierassatamat sisältävät
huoltosatamapalvelut.

(Satamasuunnitelma)

tä-Häneen
laatalouskeskus

Laivuri
annu Hilden

Padasjoki

uhanka

.ahti

Aihe
Lausunnon antaja —

YHIrENVETO SAADUISJA LAUSIflJOISTA

Tärkeiepien huoltosatamien yhteyteen
tulisi saada suuranmillekin alukeili
sopiva telakka, joiden puute on ny
kyisin huomattava. Vaajakoski olisi
eräs sopiva huoltosataman ja telekan
paikka, sillä vesi on avoin läpi tai
ven ja paikalla on vanha purku-uhan
alainen telakka. Kärkisten vierassatamassa tulisi olla enamm-iän laitu
ritilaa laivoille. Tarmilahti meni
puolisine palveluineen on jäänyt
liian vähälle huuniolle. Myös Hanroi
tenlahteen olisi saatava laivalaitu
ri, sillä sinne on hyvät maantieyh
teydet. Arvajanlahti on toinen vas
taava paikka.
Ristiselälle tarvitaan laituri- ja
suojapaikkoja. Laituri on tarpeen
myös Kinkarean sairaalan kohdalla,
koska se on järvipelastuspalvelun
ensiapusairaala. Tieyhteyden päässä
olevat laiturit olisi merkittävä
karttoihin.
Suomen Meripe
lastusseura,
Jyväskylän
järviosasto

Seura suunnittelee kotisatamakseen
Pajulahtea Karhusalon pohjoispäässä.

Satamnaverkoston kehittämissuunnitel
ma vaikuttaa jossain määrin ylimi
toitetulta. Vieras- ja huoltosatanat
pitäisi keskittää yhdyskuntien tun
tumaan. Purjehdusrstkeilyn ja -mat
kailun kannalta luonnonsatanet suo
dostavat pääasiallisen purjehdus
tavoitteen. Tällaiset satarat, joita
alueella on verraten vähän, pitäisi
tehokkaasti varata veneilyn tarpei
siin ja säilyttää mahdollisirunan kos
kamattomina. Tärkeää on käymälöiden
rakentaminen satama-alueen välittö
mään läheisyyteen.

Laivalaiturien uusiminen heti ja pal
velujen aikaansaaminen on tärkeää,
mmm. telakat korjaus-, säilytys— ja
vuokrausnahdollisuuksineen polttoai
nejakeluun ja rsejoituspalveluihin
liittyvinä.

Satanmnahdcjlisuudet riittänevät,
jos pienveneitten rantautunismahdol
lisuudet saarissa yleensä säilytetää
ns. jokamiehen oikeuksien puitteissa

Mitä todettu

(Satamasuunnitelma)

Suuren Höyry
purviseura

J&rmän
Pursiseura

Suomen
Purjehtijaliittc

Suomen Navigaa
tioliitto

Lausunnon antaja Aihe

fl-iT! ‘T4VETO Sk3iSTA LAIf3J!J4{JlSTA
Työryhmän

karmentit

Korpilahdan
järviosasto

Mitä todettu

Työryhmän

kounentit

Laivapaikat ovat myös kotisatane
tarpeissa huomioon otettavia.
Suunnitelmassa esitetyt 2 paikkaä
riittävät vierassatamaan.

(Sat ama suunnitelma)

Korpilahdella tulisi olla laituri—
tilaa 5 laivalla, koska nykyisin
niitä on jo 4. Kilvensalmassa tulis
olla laivalaituri ja venapaikkoja
laiturlssa. Poliisin, palokunnan ja
pelastusalusten tarpeet tulisi otta
humnioon.

Lausunnon antaja Aihe

YHTLLrITETO SAAJUISTA LA’JSUNNUISTA

Padasjoki

Jyväskylä

Keski-Suormn
lääninhallitus

Heen läänin
hallitus

Merenkulkuhal
litus

Mita todettu

Valvontaa tulisi kehittää ote, anta
malla poliiaille lisää kalustoa tai
rrärärahoja vuokrakaluston käyttöön.
Vapaaehtoisessa pelaetuspalvelussa
on aukko Padasjoen kohdalla.

Merikarttojen uusiminen Päijänteel
lå on tärkeää.

Pelastustoimintaa koskevia tietoja
tulisi täydentää karttapiirroksella,
johon on markitty hätäpuhelimien pai
kat ja puhelinnurmrot. Esim. satamie
lähellä olevien kauppojen puhelimat
voitaneen valita hätäpuhelimiksi.
Verkoetoa tulisi täydentää sopivilla
yksityisillä puhalimilla.

Uuden syvyyakartoituksen tarpealli
suutta ei ole korostettu riittävästi

Etäällä väylistä olevia karikkoja on
mahdotonta ja epämielekästäkin mar
kitä erikseen. Viitat w. ovat jo
vuosia olleet varustettuja heijasta
valla nauhalla. Kaikkia viittoja ei
voida vanstaa koreilla, koska ne
ovat uiton takia herkkiä rikkoutu
maan. Dn kehitetty ne. uittoviitta,
joka on tavallista viittaa helpomin
havaittaviseakin. Ilmajohdot pyri
tään markitsasään karttoihin, kunhan
MKH vain saa niietä tiedon. Lisäksi
kaapelit, vesijohdot ja viemärit
markitään myös maastoon MKH:n suosi
tuksen nukaisin tauluin. Luotsia voi
käyttää tarvittaessa, mikä parantaa
vesilläliikkujian turvallisuutta.
Pelastuspalvelun ohjeet sisävesillä
on laatinut ja vahvistanut valtakun
nallinen neuvottelukunta. Turvallisu
teen vaikuttavat erittäin oleelli
sesti vesillä liikkujien omat tiedot
ja taidot. Liitteiden 14 ja 15 toi
manpiteitä vaativista vaarallisista
kohteista on luotsipiirin päällikkö
antanut lausunnon, jossa on yksityis
kohtaiset kannanotot eri kohteisiin.

kormentit

Vrt. vastina Häieen lääninhalli
tukee lie.

Hätäpuhelimat on syytä markitä var
sinaisesti yleisölle jaettavaksi
tai myytäväksi tarkoitettuihin
karttoihin.

Työryhiiä on saattanut jo aikaisers
min työn kestäessä MKH:n tietoon
kantansa kartoituksen uusimisen
kiireellisyydestä.

Työryiwän

(Veneilyn turvallisuus)

Vensilyn turvallisuus (5.4)

Lausunnon antaja Aihe

YHTEENVETO SAADUISTA LAUS’JN’1]ISTA

kommentit

Vrt. suunnitelman kohta 3.211 sekä
vastine MKH:lle kohdassa 3.

Vrt. edelliset vastineet.

Läppäsilta Kallosalmessa olisi
kuitenkin parsipi kuin matala
kiinteä silta.

Matalien ilmajohtojen poistaminen
sekä ilmajohtojen asiallinen ja luo
tettava merkitsaminen karttoihin ja
maastoon on purjehdusolojen kehittä
misen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Siltojen ja ilmajohtojen riittävä
korkeus (12 m alikulkukorkeus) ja
pienoiskarttasarjan aikaansaaminen
erittäin tärkeää.

Suunnitelmien liitteissä 14 ja 15 sai
nittujen toimenpiteiden toteuttami
nen olisi hyvä, ellei jouduta suu
riin nioppauksiin tai hankintoihin.
Valaistu pääväylä parantaisi joka
miesvenelijänkin turvallisuutta.
Suuria aluksia varten olisi karttoi
hin merkittävä suojaisia ankkuri
paikkoja, joissa olisi mahdollisuuk
sien mukaan kiinnityspaaluja tai
-poijuja. Voimavirran saanti keskei
sissä paikoissa kiireellisiä korjaus
töitä varten on tarpeen. Vääksyn ja
Kalkkisten kanavanvartijoilla tulisi
olla LA-puhelin, jotta voisi etukä
teen selvittää sulutusajankohdan ym.
Sysmässä ei toimi itsenäistä järvi
pelastusyhdistystä vaan syanäläiset
toimivat Lahden yhdistyksessä.
Kellosalnessa ei läppäsilta olisi ve
neilyn kannalta lainkaan pareipi
kuin nykyinen lossi.

Suomen Vene- ja
Moottoriyhdisty

Jyväskylän Veneseura

Lahden järvi
pelastusyhdis
tys

Pienois nmrikarttasarj a Päij änteestä
olisi todellakin käytännöllinen.
Työryftnän ehdottamia venermittejä
voitaisiin merkitä niihin kohdassa
5.22 esitetyllä tavalla.

Isoilla ja syvillä selillä sijaitse
vat häiriöpisteet olisi pikaisesti
merkittävä karttoihin jo ennen niid
varsinaista uusimista. Pienoismeri
karttasarjan saamista Päijänteen
alueelta olisi kiirehdittävä sillä
se on ainoa pienveneisiin sopiva
karttaruoto. Siihen voitaisiin rrer
kitä pienveneille tarkoitetut väylät
kuten saarietarerelläkin.
Päijänteen keskialueen valvonta- ja
turvallisuuspalvelua olisi kehitet
tävä ja sijoitettava sinne nopeata
kalustoa.

Suomen Navi
gaatioliitto

Vrt. vastine Hämeen lääninhalli
tuksel le.

Työryi-nän

Merikartan uusimiseen ja Päijänteen
uudelleen mittaamiseen olisi oflut
syytä paneutua enrmän.

Merikorttien uusiminen ja tarkennus
tärkeää. Karikoita puuttuu ja sy
vyydet pitävät paikkansa vain väy
lillä.

Mitä todettu

(Veneilyn turvallisuus)

Keski-Suomen
Matkailuyhdisty

Laivuri
Hannu Hilden

Lausunnon antaja Aihe

yHu!;UETO SAAJUISIA LAUSUNNOISTA

Osasto on samea mieltä suunnitelman
liitteessä 14 ja 15 esitettyjen toi
menpiteiden toteuttamisesta.
Satamien ja entisten nipunpudotus
paikkojen läheisyydessä olevat nippu
lauttojen kiinnityspaalut olisi kii
reesti poistettava, esim. Korpilah
della. Loistojen valotehoa olisi
lisättävä. Vanhat puiset ‘viitet
uusittava. Tv- ja rediarastot tulisi
merkitä merlkarttaan.

Korpilahden
järviosasto

Paksuja uittoviittoja tulisi käyttää
entistä eniemiän. Pääväylän linjatau
lut olisi valaistava. Vähäistä, esim
vain loma-asutuksen, liikennetarvet
te varten rakennettavat matalat
kiinteät sillat tukkivat perinteises
ti käytettyjä yhteyksiä. Nopeasti
olisi kehitettävä tyyppipiirustuksia
yksinkertaisin mekanisTein avattavia
siltoja varten. Veneilijät voisivat
suorittaa avaanisen ja sulkemisen
itse. Suurarrat sillet voisivat olla
myös evattavie vain tiettyinä viikon
päivinä ja vuorokauden aikoina, teik
ka etukäteen puhelimitse tapahtuvan
tilauksen perusteella ja tiettyä kor
vausta vastaan. Suunnitelman väylään
34 liittyen tulisi rakentaa loisto
Karisalmen sillan pohjoisen kannatin
pylväsparin huippuun. josta se valei
sisi suorat väylät Kelveneen suuntaa
Liitteissä 14 ja 1S on pieniä virhei
tä ja puutteita. Kivikoiden poista
misen sijasta merkitsaminen olisi
yleensä riittävä toimenpide.

Mitä todettu

kjmientit

-
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Vanhojen tarpeettomien uittolaitteiden poistaminen kuuluu
vesihallituksen tehtäviin ja se
tullaan suunnitelmien mukaan
toteuttemean lähiaikoina myös
Päijänteellä.

Vähäliikenteisten teiden avatta
ville silloille löytyisi vansasti,
käyttökelpoisia malleja esim.
Hollannista, jossa sellaisia on
satamäärin.

TyöryFmän

(Veneilyn turvallisuus)

Suanen Meripe
lastu sseura,
Jyväskylän
Järviosasto

Suomen Höyry
pursiseura

Lausunnon antaja

YHIEENVEIO SAAOUISTA LAUSUN’J:JISTA

Mitä todettu

Päijänteen hinausväylän varsilla olevien
tärkeiden suoj esa tamien käyttöön olisi
uitolls taattava etuoikeus. Tai*errimn
riärittelyn on tapahduttava yhteis
toiminnssss uittajien kanssa. Uitto;
säännöillä vahvistetut maa- ja vesialueet tulisi merkitä veneilykart
toihin.

Vesiliikenteen lisäämiseksi ja
renipuolistamiseksi olisi uusi
reittiliikennealus saatava Päijän
teelle jo vuodeksi 1979. Reitti
liikerteen kannattamattonjuteen
on vaikuttanut myös täydellisten
anniekeluoikeuksien puuttuminen.
Valtion tukeakin tarvitaan matkailuliikenteen kehittämiseen. Kunnalla
ei näyttäisi olevan mahdollisuuksia
osoittaa sopivia alueita Vääksyn
lähettyviltä rreluhäiriöitg aiheutta
ville vasihiihto- ja veoilentotoimin
noifle eikä maa-aluetta liitännäis
slueekseen vaativille melonta- ja
soutukilpailutoiminnoille.

Suunniteinuan merkittyjen soutu- ja
melcrtaradan, vesihiihtoradan sekä
kilpapurjehdusalueen sijoituksesta
ei heinolan osalta ole hurinauttarnista.

Kulasuuoren leirintäalueen yhtey
dessä tarvitaan esitettyjä lsajerreiat
vsneiden vuokrauspalvelut.

Asikkala

Heinola

Padasj oki

Muut suonnittelunäkökohdat (5.5. ja 5.5.

Aihe

Työryl-wnän kormmntit

(Muut suunnittelunäkökohdat)

Metsähailitus

Lausunnon antaja

YHTEEJVEJO S&AJUISTA LAUSUNNOISTA

Etelä-Hämeen
luonnoneuojelu
piiri

Päijät-Häreen
maakuntaliitto

Matkailun
edistämiakeskus

Lausunnon antaja

Piiri suhtautuu kielteisesti nootto
riveneiden vuokrauksen järjestämi
seen. Asiakkaina olisivat me. koke
mattmet ja yrräristönsuojelun vel
votteista tietämättam t ulkomaalai
set. Suunnitalmaesa esitetyt toimet
vuokrauksista aiheutuvien haittojen
torjumiseksi eivät ols vakuuttavia
ja käyttökelpoisia.

Päijänteen matkailun ilma riippuu
laivahankinnoista, joihin valtioval
lalla on varoja jo 1979 alkaen.
Päijänteen matkailun eräs ongelma or
poikittaisyhteyden puuttuminen Kuh
moinen-Sysmä korkeudella. Mahdolli
suudet tilanteen korjaamiseen on ssl
vitettävä nopeasti. Luonnon turvaa
minen on oleellinen osa alueen kehit
tämistä.Kelveneen alueen käyttöä on
suunniteltava erittäin syvällissllä
harkinnalla. Maakuntaliitto valmis
taa esityksen suojelualueen käytöstä

Työryhrrn

(Muut euunnittslunäkökohdat)

Parhaillaan toimivan laivamatkailun
kannattavuutta pohtivan työry[inän
tulevat ehdotukset on otettava huo
mioon, kun yleissuunnitelmaa alataan
toteuttaa.

Mitä todettu

Y’ITLENVETD SAASUISTA LAUS;UrJISTA
komentit

I-J
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konnentit
—

Pedasjoella on jo käytössä ja
kehittrriskelpoisina rroipuolisia
retkeily- ja melontareittejä Päi
jänteen eivuvesistöissä.

Pajasjoki

Keski-Suomen
Maatalouskeskus

Veneliikenteen ja väylien rakentani—
sen aiheuttoma kalataloushaitta tule
korvata esim. kalanpoikasietutuksin.
Veneliikenne olisi ohjattava niin,
ettei tärkeitä kalastus- tai kalojen
lisääntymisalueita manetetä. Tietoja
alueista saa parhaiten haestatte
lomalla kalastajia. Veneväylät tulee
merkitä selvästi, ettei turhia riski
tekijöitä pääse syntymään. Yhtenäi
nen virkistyskalaetuslupa Jyväskylä
Jnsä välille saadaan mahdollisesti
Pohjois—Päijänteen kelastueyhtymän
jäsenkalastuekunnilta.
Kalatalouden etujen turvaanisekei
on tärkeää, että suunnitelmaa
toteutettaessa otetaan yhteyttä
kalatalousviranomaisiir ja alan
järjestöihin.

Seppolassa oleva nipunpudotuepaikka
tulisi siirtää pois keskeltä kaupun
kia ja sijoittaa almrres jokeen.
Pudotuspaikkatarve olisi muutoinkin
anuioitevo kokonaisvalteisesti.

Jänsä

Vesilentoliikanteeseen ei pitäisi
suhtautua kielteisesti. Se antaa
lisäväriä Jyväskylän rantakuvelle,
on tarpeellista pelastus- ym. toi
minnan kannalta ja meluhaitat ovat
liioiteltuja.

Sivuvesistöjen veneilyreitit jätet
tiin tässä suunnite]nmeea vähälle
huomiolle. Niitä käsitellään eri.
vesien käytön kokonaissuunnitelmaesa.

Virkistyskalastuemahdollisuukeien
parantuminen ja kalastuslupien saan
nin helpottuminen vaikuttavat myös
veneilyä je vesinetkailua elvyttä
väeti

Mikkelin
lääninhallitus

Laivuri
Hannu Hilden

Vesihallituksen uusitun suunnitelman
mukaan pudotuspaikka sijoitettaisiin
Jänmänjokeen 4—tien sillan alapuolel
le.

Loma-asutuksen rrcrkitystä veneliiken
nettä aiheuttavana tekijänä sekä
lase-asutuksesta aiheutuvaa rantau
tumispaikkaongeirrea olisi voinut
käsitellä laajerrmin.

HrEen läänin
hallitus

Suunnitelmassa esitetyt näkökohdat,
HopeasabTen ja Siltasalmen pudotua
paikoieta ovat muutettujen suunni
telmien johdosta terpeettomia.
Tannilahden, Liikolanlahden,
Ruolahden ja Hanroistenlahden osalta
tapahtuneet muutokset helpottavat
eeitettyjen näkökohtien huomioon
ottanista.

Työryhmän

Uaeirrpien uittotoimintea käsittele
vässä kohdassa mainittujen nipun
pudotuspaikkojen osalta on katselmus
toimitus parhaillaan kesken. Niiden
yhteydessä vesihallitus on eri. pe
nuttanut eräiden hakanukset ja muut
tanut joitakin pudotuepeikkoja yksinaseen jäälleajopeikoiksi. Muidenkin
mahdollieia riatiriitatilanteite
käsitellään katsehmistoimituksisea.

Vaikutukset vesien muuhun käyttöön

Mitä todettu

(Vaikutukset vesien muuhun käyttöön)

Vesihallitus

Lausunnon antaja

»ITEENVETO SAADU1STA LALSUNI$JISTA

Kymin liittoyhdistys

Uiton hinauskuonnia varten tarvitaan
suojapaikkoja, joissa veneily ei mis
sään muodossa- saa aiheuttaa heittaa
uitolle. Suurten nippulauttojen on
päästävä sinne mihin ne sopivat.
Tärkemmistä paikoista uittoyhdistye
oheistaa kartan. Tuhohyönteis
vahinkojen käsittely ei kuulu tähän
yhteyteen. Se on laaja metsätaloudellinen ongebse, johon uitto tuo
pikmrminkin helpotusta kuin pahen
taa sitä. Nipunpudotuepaikkojen
osalta veneilyn ja uiton tarpeet
ovat iranissa kohdin sopeutettavissa
toisiinsa. Pudotuspaikkakohteisea
luettelossa on tarpeettomia venei
lyn kannalta asetattuja vaatimuksia,
esim. pudotuspaikkojen 2, 3, 5, 7
ja 22 kohdalla. Keljonlahdella
uittajilla on vesilain SOoman yleis
käyttöoikeuden lisäksi vesialueen
omistajalta vuokrattu rajoittasaton
käyttöoikeus tiettyyn alueeseen,
jonka rajoisea nippujen ja hinaus
kuonnimi seieotttsninen tapahtuu.
Venesatanaan johtavan väylän merkit
senisestä lahdessa olevan matalikon
itäpuolitse olisi syytä tehdä aloite
merenkulkuhallitukaelle.

Suomen Kalastus Väylien rakentaninan voi aiheuttaa
rakennusvaiheen oikaisia tai jatku
yhdistys
viakin kalataloudellisia vahinkoja
ja haittoja. Ne on otettava huomioon
lopullisia suunnitelmia laadittaessa
ja pyrittävä vähentlmään haittoja
sekä korvattava vahingot konpensaa
tioistutuksin. Ensisijaisesti olisi
kiinnitettävä huomiota olmsessa ole
vien väylien kunnottamieeen ja teh
tävä uusia vasta kun siihen on riit
tävästi todellista tarvetta.

Vesilentotoiminta ei ole häiritsevää
oikein hoidettuna.

Keski-Suomen
Matkailuyhdisty

-.

Mta todettu

Kalastueoloja on kehitettävä ja
säännöstelvstä aiheutuneet haitat
määritettävä vesihallituksen toimes
ta. Kalastussatania ei ole suunnitel
massa. Myös eteläieelle Päijänteelle
on voitava luoda annettimaista kalaa
tusta palveleva satoma.

.eIJ!
kamEntit

Uittoyhdistykaen karttaan merkityistä
nippulautan auojapaikoista on jo
H
noin puolet merkitty suunnitelmassa -3
kartalla, kuva 4. Veneilylle eri
tyisen haitallisia suojapaikkoja
bn ollut käytössä ainakin Padasjoen
Ykskoivussa, jossa on tärkein
purjehtijoitten luonnonsaama.
Nipunpudotuspaikoi3la tapahtuva
nippujen säilytys vedessä ei ilman
vesioikeuden lupaa aaa sulkea
markittyä väylää taikka veeil&n
niäärittelsnää ne. valtaväylää.

Vrt. -jaetine Keski-Suomen
Maatalouskaakukselle

Vesihallitus tutkii parhaillaan
Päijänteen säännöstelyn vaikutusta
kaletalouteen. Kalastussatanien
suunnittelua ei erityisesti pohdittu
työrytriässä.

Työrytvrn

(Vaikutukset vesien muuhun käyttöön)

Päijät- Heeen
Maakuntaliitto

Lausunnon antaja

YHILENVETO SkADUIS[Pi LAUSi1tJISTA

Koko Päijänteen kattava kalastuslupa olisi saatava pian.

Jatkuvaluontoista veeitasoliikennett
varten ei tule perustaa alueita, vaa
ainoastaan tilapäistä pelastus- ynm.
toimintea varten,

Etelä-H&reen
Luonnonsuojelu
piiri

Mitä todettu

Työryiyaän

karrrentit

(Vaikutukset vesien muuhun käyttöön)

Suomen Höyry
pursiseura

Lausunnon antaja Aihe

YHT[LNWTO S&AOUISTA L&SUNNOISTA

Mikkelin
Läninhallitus

Keski-Suomen
lääninhallitus

Häreen
lääninhallitus

Merenkulku
hallitus

Mitä todettu

Työryhsän

Valvontaa olisi voitava tehostaa nii
sttä liikkLrinen ohjautuisi merki
tyille reiteille. Virkistys- ja arvoa
tikalastukeen harjoittamiseen liit
tyvät näkökohdat on otettu riittäväs
ti huomioon meittien totauttanisessa

Valistus -ym. toiminnan osalta olisi
mm. tutkittava, miten näitä tehtäviä
voitaisiin liittää Liikenneturvan
Jyväskylän alustoimiston tahtävä
kenttään. Päijänteen puuttamat luodo
ovat linnuston pesimäalueina tärkeit’
ja maihinnousua tulee välttää
15.5.-iS.?. Nopeusrajoitue linnueton
suojelun vuoksi olisi tarpeen mm.
Tiirinselän pohjukassa ja Jyväs
Järvellä Äijälänjoen luusuan
läheisyydeeeä.

Kaikkia haittoja ei voida nykyisen
lainsäädännön puitteissa ehkäistä.
Marraskuun alussa voimaan tulleen
vaneliikennelain muutoksen perus
teella lääninhallitus voi hakmruk
sesta.kieltää tai rajoittaa moottori
veneen käyttöä määräajaksi tai tois
tai seksi määrätyllä vesialueella.
Valistus—ja tiedotustoiminnan merki
tystä ei ola riittävästi korostettu.
Jäteongelmat ovat veneilijöidsn
asenteista riippuvaisia. Jätshuollon
organisoinnin osalta joudutaan odot
tammen jätehuoltolain voimaan tuloa.
Vensi lyn rajoittaminen luonnonsuojeD
syiden perusteella edellyttää tehos
tattua valvontaa. Kelveneon alueen
osalta liikkumisrajoituksia ei voita
ne toteuttaa ennen mahdollisen kan
sallispuiston psnstanista.

Merenkulun turvalaitteisiinkin koh
distuu ilkivaltaa. Lainsäädäntöä
käsittelevästä kohdasta puuttuvat
kansainväliset säännöt yhteentönnäyk
sen estarviseksi merellä sekä vastaa
vat sisiäisiä kulkuvesiä koskevat
säännöt. Nopeusrajoituksia on harkit
tava tapauskohtaisasti, jotta n oli
sivat mielekkäitä. Esim. Jyrängön
virrassa on aluksen aina säilytettä
vä ohjailukykynsä. Ajallisia rajoi
tuksia määrättäessä tulisi ottaa
huomioon luonnnncuojpi II liset näkö
kohdat, esim, liikkuminen vesilintuje
pesimäai kana.

Veneliikennelakiin sisällytetystä
veneilyn rajoittanismahdollisuudssta
tulisi antaa valtakunnalliset
sovellutusohjeet ennen kuin niitä
nivstaan käyttareän.

Lainsäädäntö tässä luvussa käsitte
lee lähinnä ywpäristöhaittojen
torjuntaan soveltuvia lakeja. Meri
teiden säännöt olisi kuitenkin
pitänyt mainita jossain yhteydessä.

karnentit

(Veneilyn haittavaikutusten vähentäminen)

Veneilyn haittavaikutusten vähent&oii o (7)

Lausunnon antaja Aihe

WiTEENWTO SMDUISTA LAUSUN!flISTA

Alueelliset liikkumis ym. rajoitukee
etvät saa haitata anriatti- ja koti
tarvekalastuksen hajo±taiista.

Valistus- ja tiedotustoimintaa olisi
voimekkaamoin hoidettava paikkalli
sia alan yhdistyksiä hyväksikäyttäen

Suunnitelmassa noottoriveneilylle
Veneilyllä rajoitettavien kohteiden
esitetyt rajoitukset ovat kaikkiaan
määrä on kohtuullinen ja voitaneen
varsin vähäisiä. Uivien lintupoiku
hyväksyä. Rajoitusten pemeteisiin
eiden kannalta on etenkin vamnaton
ei sen sijaan voida täysin yhtyä.
liikksninen haitallista, joskin
Raja purje- ja roottoriveneiden
pesimäaikana meihinnoususta lintu
välillä on häilyvä, sillä jollia
luodoille bns. on eniten vahinkoa.
lukuunottanatta purjeveneissäkin on
Veneilijöiden valietaninen on eri
rrcottori. Linnuston peshnäalueilla
tyisen tärkeää ja huusiota olisi
maihinnousu voi olla tuhoisaa, ei
niinkään liikkuminen vesillä. Vedes kiinnitettävä myös veneilyseurojen
eä uivia poikueita turvataan nopeus 4kqpuolella oleviin.Venaroottoreiden
palanisjätteiden tai potkurivirtojen
rajoituksin, ei ntottorinkäyttö
vaikutuksesta planktoniin tai kalaa
rajoituksin. Veneilyä ohjattaessa
tietyille alueille tulisi pakotteita toon ei ole sellaisilla oloissa
tehtyjä tutkinuksia, joista voitai
tai rajoituksia käyttää mahdolli
sirmisn vähän. Veneilijöiden vastuun siin suoraan päätellä, että vaiku
tusta ei Suuren vesistöissä olisi
tunnon kehitt&riinen on tehokkain
keino. Järjestetty jätehuolto teboaa lainkaan.
nopeirmdn rva kaarilsen lopettaniseksi
palanisjätteillä ei
Perämaottorien
ole vaikutusta järven plankton
tuotantoon kalakannaeta puhtznatta—
kaan. Potkurivirtojen vaikutuksesta
veden hapettirisaste kohoaa ja suo
rastaan parantaa kalojen elinehtoja.
Ainoa varteenotettava ympäristöhaitta on melu. Tänän vähentäniseksi
tarvitaan m. veneiden raksnteelli
sia nomaituksia ja vensilijöiden
asennekasvatueta.

Keski-Suomen
Maatalouskeskus

Itä-Hämeen
Matkai luyhdisty

Suunen Moottori
vaneliitto

Heinola

Tuleva jätehuoltolaki antaa valta
kunnalliset periaatteet jätehuollnn
hoitasiseeta. Päijänteen kaikki
rantakunnat voisivat toimia yhteis
työssä jätehuoltoasioissa, jotta
järjestelyt ja kustannusten jakaan
bsninen saataisiin tyydyttäväksi.

konmentit

Koska valtaosa Padasjoen vesialuei
den käyttäjietä tulee rwualta, olisi
valtion hoidettava jätteiden kesäys
toiminta.

Työryhmän

Padasjoki

Mitä todettu
Koska veneilystä aiheutuvia haittoja
on käsitelty laajasti esim, vesi
hallituksen tiedotuksessa n:o 105.
ei katsottu tarpeelliseksi kuvailla
niitä tässä yhteydessä leajennin.

.Ät?!

(Veneilyn haittavaikutusten vähent&rdnen)

Haittojen selvittely on jäänyt var
sir’ vähäiselle huasiolle, vain 10
sivua iSo:stä. Tapakasvatuksen
ratkaiseva merkitys olisi ollut
ainetta tuoda voimakkaaTmin julki.
Se voitaisiin suunnata esim, koulu
laisiin ja opiskelijoihin.

Lausunnon antaja

\1rEcNVET0 SAADUISTA Lk&JNNOISTA

Mainittujen haittojen vähentäninen
tai kokonaan välttäsinen kuuluu
seuran pyrkirrryksiin ja on osana
seuran valiatustoimintaa.
Seura kannattaa rrelunormeja, joita
tulisi myös käytännössä valvoa. Ne
tulisi ulottaa koskasaan myös aTmatt
liikenteen aluksia, erityisesti kanb
siipialus Tehiä. Veneilyvalistuksen
jakasinen tulisi Suomessa ottaa me
kaan jo peruskoulun opetusohjelmaan.
Esitetyt nopeusrajoituskohteet ovat
yleedsä sellaisia, joissa jo merilain nikaisen “hyvän merimiestavan”
noudattaninen edellyttää hiljaista
nopeutta. Isoja aluksia ei voi kui
tenkaan turvallisesti navigoida kovii
hiljaisilla nopeuksilla ja toisaalta
rronat alukset aiheuttavat melkoisen
aallokon vielä 4-6 sobn.jn nopeudellakm. “Hyvästä merimiestavasta” voisi
venailijöitä injistuttaa sanallisesti
nopeusrajoituksen asenasta. NopeuksL
on myös tarkkailtava. Veneilyyn
liittyvän meisanasuojelun yhteydesst
olisi voinut käsitellä myös sitä es4
teettistä ongelmaa, jonka “tae-se
itsa-miastan” kokoon kyhäänät kellu
vat rakennuarateriaalinäyttelyt
aiheuttavat. Valistusta tarvittaisiii
siinäkin asiassa.

Suuren Höyry
puraiseura

Uudet neriteiden säännöt astuivat
voimaan 15.7.1977 ja sisävssisäännöt
ovat valmisteilla. Kieltoja ja
rajoituksia pitäisi käytttää ‘ah
dollisirnan vähän ja suunnata aikaa
ja varoja valistus- ja tiedotustoimintaan valtakunnallisesti sakä
alueellisesti kaikki vesilläliikku
jat tavoittaen. Vapaaehtoiset
veneilyjärjestöt eivät pysty tätä
yksin hoitasaan.

Valvontaadaliytykset ratkaisevat rajoi
tusten mielekkyyden. Liikennöimie
tapoja ja taitoja olisi kehitettävä
ma. navigaatioliiton ja veneily
yhdistysten kautta. Meluhaitoista
aiheutuvat rajoitukset tulisi kes
kittää tiheästi asutuille ranta
kapsikoille.

Mitä todettu

Työryhsän
kurnentit

(Veneilyn haittavaikutusten vähentäminen)

Jyväskylän
Veneseura

Suuren Vene- ja
Maottoriyhdis
tys

Suuren
Navigsatio
liitto

Uusunnon antaja

YHIFENVETO SAADUISTA LAUSUNNUISTA
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Mitä todettu

Väylätyöt ja väylien rnerkitsaminen
sekä vesistöjen luotaus- ja
olisi aloitettava
kartoitustyöt
nflstä kohteista, jotka ovat myös
uitolle tarpeellisia.

Matsähallitus

Suunnitelma on väylästön osalta”kat
Tie- ja vesi
rakennushallitus tosuositus” sekä parannuskohteiden
lukumäärän että asetetun laatutason
ja toteuttamisajankohdan suhteen.
TVH:n mahdollisuudet sille esitetty
jen väylätöiden suorittamiseen ovat
esitetyn laajuuden ja aikataulun
mukaisesti varsin vähäiset. Virkistys
käytön painoanso hyöty-kustannusver
tailussa on pieni.
Myös satamien osalta suunnitelman
mukainen toteuttamisohjelma on liian
vaativa. Satamien käyttäjien olisi
maksettava pääoma- ja ylläpitokustan
nukset kunnille venepaikkavuokrina,
mikäli suunnitelma halutaan toteuttaa
Olisi syytä selvittää ja ehkä kokeil
lakin, kuinka suurella rahoitusosuu
della satamien käyttäjät ovat valmiit
tulemaan mukaan kustannuksiin.
Huoltosatanat voisi supistaa 1-3 vene
paikan satamiksi ja kotisatamiin vara
tavien vieraspaikkojenkin määrää las
kea. Näin tehden ja kokeneita suun
nittelijoita käyttama llä voidaan to
tauttamiskustannuksia ilmaiseti huo
mattavastikin alentaa.
Luokituksen mukaista palvelutasoa on
pidettävä vain ohjeellisena. Suunni
telmassa esitetty määrä 55.. .58 lai
turipaikkaa 42 kohteessa matkustaja
laivoilla on liian suuri kun verra
taan kustannuksia saatavaan hyötyyn.
Yhden laiturin rakennuskustannukset
ovat erittäin adullisissakin olosuh
teissa 100 000 mk ja vaikeissa jofla
500 000 mk. Pitkällä tähtäyksellä on
tärkeintä ottaa huomioon satamien lea
jannustarpeet ja uudet satanepaikat
varaamalla maa-alueita,

Julkiset kulkuväylät suunnitellaan
ja rakennetaan MKH;n ja TVHan yhteis
työnä. Oleellinen parannus tilantees
sa saadaan, kun Päijänteelle pysty’
tään irrtittaneen yksi marerwnittaus
retkikunnista, jotka mittaavat myös
veneraittejä.

Meren kulkuhal
litus

-

konmentit

Väylät ja reitit olisi toteutettava
käytettävissä olevien resurssien
mukaan ja esim. mahdollisten muiden
töiden yhteydessä. (Vrt, myös Suomen
Höyrypursiseuran lausunto jäljarpänä)
Suunnitelmassa esitettyjen väylien
ja reittien tekeminen venailyä riit
tävästi palveleviksi tuskin yleensä
edellyttäisi kovin suuria väylänra
kennustöitä. Satamepaikkojen osalta
niiden varaaminen tarkoitukseen on
kiiraallisintä ja rakentamisen voi
suorittaa tarpeen ja resurssien mu
kaan.
Kunnat voisivat munessa tapauksessa
vuokrata pientä venasatamaa tai
-laituria varten tarvittavan maaalueen toieivalle tai tarkoitusta
varten partstettavalle seuralle tai
yhdistykselle, joka hoitaisi raken
tamisen omaan laskuunsa, yleensä
siis mahdollisirrman suurella talkoo
työpanoksella.
Kaikista suunnitelmassa esitetyistä
laivalaitureista ei ole tarpeen teh
dä eitoituksaltaan kovin järeitä,
sillä jokaista ei ole välttämättä
voitava käyttää kaikilla suurimilla
aluksilla tai kaikissa mahdollisissa
sääolosuhteissa, Monessa tapauksessa
ilmaisesti tukeva ponttonilaiturikin
on riittävä,

Mererlvjttausretkikunnan saaminen
PäijNnteella olisi erityisen tar
peellista ja kiireellistä.

TyöryHmän

(Toteuttami starkast e lu)

Toteuttamistarkastalu (8)

Lausunnon antaja Aihe

YHTLENVETO SAAOUISTA LAUSUNNOISTA

Toteuttamisen osalta ensisijaista on
suunnitelman rakenteen kannalta tär
kaidan maa-alueiden varaaminen ja
hankkiminen. Väylästön ja vaarallis
ten kohteiden poistamisen tulee ta
pahtua keskittymällä tärkeimpiin
alueisiin ja vertailemalla vaihtoeh
toisia ratkaisuja.
Päijät-Hämaen alue on hallinnollisest
hajanainen eikä valtion piiriviraname
ten edustajia ollut suunnitelmaa laa
tineessa työrytinässä mukana. Suunni
telman tasapuolinen toteutuminen edel
lyttää, että Päijännettä tarkostellaa
yhtenä kokonaisuutena valtionhallin
non eri keskus- ja piiriviranoneistan
suunnitelmissa.
Päijät-Hämeen
seutukaava
liitto

reittien ja satamien määrä
Väylien,
on liian suuri vuoteen 1985 mannessä
toteutettavaksi realistisiin mahdol
lisuuksiin nähden. Esitetty taulukko
totsuttajista on sikäli puutteellinen
että soutuvene ja kanoottireittien
toteutuksen kohdalla kysymykseen tu
lee myös lääninhallitus, mikäli reit
ti halutaan toteuttaa ulkoilulain mu
kaissna ulkoilureittinä. Käytettävis
sä olevia voin3avamja on ensisijaises
suunnattava nykyisten väylian ja reit
tien vaarallisten kohteiden poistami
seen ja vasta sitten harkita uusien
kunnostamisjärjestystä.

Mahdollisuudet suunnitelman suositus
ten toteutumiseen esitetyn aikataulun
puitteissa ovat varsin rajoitetut.
Rajoituksia asettavat erityisesti
valtion ja kuntien heikot mahdolli
suudet investoida satamien, väylien
ja reittien rakentamiseen ja kunnos
tamiseen. Toteutuksessa tulisi aluksi
keskittyä kiireellisimpiin kohteisiin
Veneilyn kehittymisen edellytykset tu
lisi suunnitelman pohjalta turvata
päätettäessä rantojen ja vesielueiden
käyttöä koskevista suunnitelmista.

Mitä todettu

1

Työryhmän

(Toteuttami starkaste lu)

Keski -Suoiren
sautukaava
liitto

Hämeen läänin
hallitus

Vesihallitus

Lausunnon antaja

YhTEENVETO SAAOUISTA LAUSUNNOISTA
koimnentit

1—’
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Eri viranomaisten is. tehtäväkenttien
päällekkäisyyden johdosta työryhmä
voisi laatia esitettyä yksilöidynnän
ehdotuksen selvitykseen sisältyvien
hankkeiden toteuttajista ja kunnossa—
pitäjistä.

Venaily siihen liittyvine toimintoi
naen kohdistuu vesistöön siten, että
vesilain säädökset koskettavat sitä.
Siksi on luonnollista, että vesilain
valvontaviranmiiset osallistuvat
myös vensilyn ja vesimatkailun kehit’
tämistyöhön aktiivisesti. Suunnitelma
sa esitetty vesihallinnon osuus so
veltuu hyvin ssn toimivaltaan, riitta
yhteistyötahot ovat varsin keskeisiä.

Kunta puoltaa suunnitelmassa esitet
tyjen tavoitteiden toteuttamista.
Toteuttamistarkastelussa olisi kui
tenkin korostetumin pitänyt tulla
esille se, että vieras- ja huoltosa
tamien sekä laivalaiturien rakentaji—
ne tulisi olla valtio. Korpilahdan
sataman rakentaminen tulisi toteuttaa
valtion toimasta. Kunta on jo hankkinu
tarvittavan maa-alueen omistukseensa.

Satamaverkoston ensisijaisena toteut—
tajana tulee olla valtio, koska ne
palvelevat yleistä tarvetta, eikä
kunnilla ole resursseja rakentamiseen
Satamaverkoston ja erilaisten reittie
rakentaminen kuuluvat valtiolle yhtä
luonnollisesti kuin maantiestönkin
rakentaminen ja hoito. Tama koskee
myös jätehuoltoa, joka satamien osal
ta on yhdistettävissä esim. WL:n
yleisten pysäköintialueiden jätehuol
toon. Ainoastaan kuntalaisia varten
rakennettavat venevalkaret ja koti
sataTat voidaan katsoa kuuluvan kun
tien vastuualueeseen. Kulvoisten
satama olisi toteutettava kiireelli
sesti valtion toirrcsta, sarnin Pihla
jakosken huoltosatana.

Suunnitelmassa on päädytty viranomais
ten, yhteisöjen, järjestöjen ja kun
tien rajodostamaan toteuttamisorgani
saatioon. Teoriassa tasa näyttää täy
sin mahdolliselta, käytännön tasolla
tarvitaan nykyistä ennamiän yhteistyö
halukkuutta. Vaikka suunnitelman pää
paino kohdistuukin Päijänteealle ja

Helsingin vesipiirin vesitoimisto

Korpilahti

Ku[moinen

Lahti

Mitä todettu

koenentit

Jätehuollon järjestämiskysymyksiin
tuonee selvyyttä eduskunnan käsi
teltävänä oleva ehdotus jätehuolto
laiksi.

u
TyöryFriän

(Toteuttamistarkastelu)

Keski-Suonan
vesipiirin
vesitoimisto

Lausunnon antaja Aihe

YHT[ENVETD SMOUISTA LAIJSIJNtJOISTA

Mitä todettu

Suunnitelma on MuuranBn kunnan osalta
tyydyttävä.
Padasjoen laivaranta on kohennettava
kiireesti. Asiasta on tehty 31.ö.76
esitys TVH:lle. Koska Päijänne on
markittävä tekijä matkailuelinkei
nolle, kunta odottaa suunnitelmassa
esitettyjen toimanpiteiden pikaista
toteutisnista.
Laiva- ja viemaslaiturien rakentami
minen tai vanhojen kunnostaminen kuu
luu lähinnä tie- ja vesipiirien teh
täviksi. Haitta- ja korvauskysymykset
on selvitettävä jo suunnitteluvaihees
sa, sanoin määräysten noudattardsen
valvonnan järjestäminen.
Kunta puoltaa suunnitelman toteutta
mista esitetyllä tavalla.
Toteuttanisessa tarvitaan maakunnal
lista ja ylimaakunnallista otetta
toimanpiteiden ajoittamiseksi ja suun
nitellun infrastnjktuurin hyödyntämi
seksi. Tämä nErkitsee yhteistoiminnan
järjestämistä erityisesti alueen kun
tien ja matkailun edustajien kesken.

Muurame
Padasjoki

Sysrnä

Säynätsalo
Keski-Suonan
maa kunta—
liitto

Suaran Höyrypur Toteutuksen työnjako vaikuttaa tarkoi
siseura
tuksernikaiselta. Mersnkulkuhallituk
sen sisävesille osoittamien resurssiei
niukkuuden johdosta olisi syytä tutki
veneilyjärjestöjen osallistumista
myös purjevene- ja unpirmottorivene
reittien ylläpitoon. Tämä saattaisi
vaikuttaa reittien toteuttamiarahdol
lisuuksiinkin. Mittausretkikunta olis
pikaisesti saatava Päijänteelle, jott
karttojen virheet ja puutteet tulisi
at oikaistuiksi. Veneilyjärjestöt
,oisivat tarjota apuaan laivaliikente
harjoittajille tai harjoittaa itse
arrnattiliikennettä.

Kunta suhtautuu myönteisesti suunni
telmaan, riitta tällä hetkellä ei ole
resursseja Ruhtalahteen esitettyyn
hankkeeseen osallistumiseksi.

Leivorrnäki

Työr’yhmän

(Toteuttamistarkastelu)

siten Lahden ulkopuolisille alueille,
on kaupungin siitä huolimatta syytä
olla aikana tukanassa täiiän tyyppisen
suunnitelman toteuttamista. Vastuu
koko alueen virkistyskäyttöarvon säi
lyttämisestä kuuluu yhteisesti kaikil
le Päijänteen vesistön kunnille.

Lausunnon antaja Aihe

YMT[ENVLTQ SMDIJISTA LAUSUNt4OISTA

kcxnrcntit

Mitä todettu

Koska piiri oli nukana suunnitelmaa
laatineessa työryhmässä, saattoi se
tuoda näkasyksensä esiin jo työn ai
kana, joten sillä ei ole huomautetta
vaa yleissuunnitelman suhteen.

Piiri ilnoitta, että TVH antaa asias
sa lausuntonsa myös piirin puolesta.

Sotilaspiiri toivoo edelleenkin saa
vansa ajankohtaista tietoa vene- ja
aluskannasta, väylistä ja rmiteistä,
sata,iista ja rantautumispaikoista,
majoituspalveluieta sekä vssilento
toiminnasta.

TVL:n KeskiSuomen piiri

TVL:n Mikkelin
piiri

Jyväskylän
sotilaspiirin
esikunta

Jyväskylän
maalaiskunta

Kunnalla ei ole huoneuttamista
suunnitelmasta.

Heinolan maalais Kunnalla ei ole suunnitelman johdosta
kunta
huomautettavaa.

Piirillä ei ole lisättävää TVH:n
lausuntoon.

TVL:n Hämeen
piiri

Työryhnn

(Yksilöimättömät kommenti t)

Yksilöimättömät kcnmentit

Lausunnon antaja Aihe

YhTEE’JETD S4JkJLISTA LAUSUNNUISTA

kormentit

Suunnitelman laatinut työryhmä voisi
parhaaksi katsomailaan tavalla toimia
kokonaisuuden kehittämistä ja jatkotoimenpiteitä seuraavana seuranta
elimanä.
Jatkotoimanpiteenä tulisi harkita sai
vitystä niistä mahdollisuuksista,
joita tutkirrus tarjoaa Päijänteen
vensily- ja vesiliikentasn matkailul
liseksi kehittämiseksi.
Päijänteen veneily- ja vesimatkailu
oloja esitteitvä nartta olisi laadit
tava.

Jyväskylä

Lahti

Päijät-Hämeen
maakuntaliitto

Suomcn Höyrypur Veneilyasioiden hoitoa varten tulisi
kiirmellisesti nimetä Päijänteelle
z isaura
pysyvä vensilyn yhteistyöelin, jonka
tehtävänä olisi osallistuminen kaik
keen veneilyä koskevaan suunnitteluun
ja toteuttasistoimintaan.

Suunnitelman matkailua koskeva perusaineisto olisi hyödynnettävä esim.
erityisen vesimatkailukartan rruodosss
Sen laatimisen voisi suorittaa p.o.
työryhmä matkailualan edustajilla
täydennettynä.

Eri viranomaisten ja osapuolten tulet
perustaa yhteistyöslin Päijänteen
alueen suunnittelun jatkaTtiseksi,
jotta vähäiset resurssit voidaan suut
nata kokonaisuuden kannalta tarkoi
tuksernjkaisella tavalla. Jatkotyös&
on korostettava toimenpiteiden kii
reellisyysluokitusta mv. taloudellis
ten resurssien pohjalta. Toteutusja ylläpito-organisaatiot voisi nime
tä kohteittain ja suorittaa arvioita
toteutuskustannukaista.

Keski -Suomen
seutukaava
liitto

Päijät-Hämeen
seutukaavaliitt

Vesihallitus tulee käytta än venei
lyn ja vesimatkailun yleisuunnitelma
tim. laadittaessa Päijäntean alueen
vesien käytön kokonaissuunnitelmaa
ja pyrkii edistama än myös nuilla ta
voin esitettyjen toimenpiteiden to
teutumista.

(Jatkosuunnjttelu)

Vesihallitus

Jatkosuunnittelu

YnTLiNVETD 51 J•ISTA LAUS!JNNJISTA
ko.-inantit

Vesimatkailukartan laatimista sslvitellään mahdollisessa työryf-män
jatkotoiminnessa.

Työryf-rnä tulee selvittän mahdol
lisuudet yhteistyön jatkamissen
veneilyasioiden parissa.

Työryhmän
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