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ESIPUHE
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon seutukaavaliittojen koolle
kutsumana käytiin Suonenjoella 20.2.1978 neuvottelu
Viitasaaren ja Rautalammin reittien veneilyn ja vesimat
kailun kehittämisestä. Neuvottelun pohjalta perustettiin
laatimaan yleissuunnitelmaa, joka pääosiltaan
työryhmä
noudattelee Päijänteen veneilyn ja vesimatkailun yleis
suunnitelman periaatteita. Kymijoen vesistön yläosan
veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelman laatineen
työryhmän jäseninä ovat olleet Risto Vuolle-Apiala ja
Erkki Pyyppönen Keski-Suomen seutukaavaliitosta, Erkki
Remes Pohjois-Savon seutukaaval ii tosta (varamiehenä
Martti Salminen), Erkki Santala vesihallituksesta,
Juuso Piirainen Kuopion vesipiirin vesitoimistosta,
Martti Ranta Keski-Suomen vesipiirin vesitoimistosta
ja Esko Sirviö Tie— ja vesirakennuslaitoksen Kuopion
piiristä (varamiehenä Esko Pöntynen Tie- ja vesi raken—
nuslaitoksen Keski-Suomen piiristä). Merenkulkuhalli—
tuksen yhdyshenkilönä on toiminut Päijänteen luotsi
piiripäällikkö Veikko Parrio. Suunnittelutyötä ovat
johtaneet Martti Ranta ja Risto Vuolle-Apiala. Sihtee
rin työt ovat pääosiltaan tehneet Jukka Leinonen ja
Irma Sotva.
Tietoja kerättiin kyselyillä, jotka kohdistettiin kun
nille, matkailuyrityksille, veneilyseuroille sekä luot—
seille. Syyskuun alussa v. 1978 tehtiin myös kenttä
i nventoi nti , jonka tatkoi tuksena oli hanki ttujen tie
tojen tarkistaminen, täydentäminen ja yhdenmukaistami
nen.
Suunnitelmaluonnos lähetettiin laajalle lausuntokierrok—
selle useille viranomaisille, kunnille sekä veneily
seuroille. Saaduista koinmenteista osa on otettu huomioon
suunnitelmaa viimeisteltäessä. Lausunnoista on laadittu
myös laajahko yhteenveto suunnitelman liitteeksi
Tämä
yleissuunnitelma on julkaistu vesihallituksen tiedo
tuksiasarjassa (400 kpl) sekä Keski—Suomen (200 kpl)
ja Pohjois—Savon (200 kpl) eutukaava1iittojen julkaisu—
s a rj oi s 5 a.
.

Risto Vuolle—Apiala
Erkki Pyyppönen

Martti

Erkki

Juuso Piirainen

Remes

Esko Sirviö

Ranta

Erkki Santala
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JOHDA N T 0
Kymijoen vesistön yläosan oäävesiiiikennealueen muodos
tavat Keitele ja siihen kanavoinneilla yhdistetyt
Rautalammin reitin järvet. Keitele on Suomen seitsemän
neksi suurin järvi. Vesiliikenne muualla suunnittelu—
alueella on vähäisempää. Kymijoen vesistön yläosa jakau
tuu Saarijärven, Viitasaaren ja Rautalammin reitteihin
sekä Leppävesi-Kynsivesi alueeseen. Reittien järvet
ovat matalia ja Keitelettä pienempiä. Suunnittelualueen
vesistöliinen luonne on jokseenkin samanlainen kaikkialla;
järvet ovat rikkonaisia ja runsassaarisia sekä maise
mii taan mielenkiintoisen vaihtelevia.
Päävesiliikennealue soveltuu hyvin iaivamatkailuun ja venei—
lyyn. Höyrylaivaliikenne sai täällä alkunsa 1800-luvun
puolivälin jälkeen. Tämän vuosisadan alussa avatut
kanavat ovat kasvattaneet vesiliikennettä erittäin mit
tavaksi; ja merkitykselliseksi. Matkustajaliikenne on
ollut menneinä aikoina vilkasta, mutta nykyään sitä ei
enää ole. Laivamatkailua harjoitetaan nykyisin vain
Keiteleellä. Reitistöt soveltuvat hyvin kevyellä
kalustolla tapahtuvaan vesiretkeilyyn. Saarijärven
reitti on myös valtakunnallisesti merkittävä kosken
laskureitti
Väylillä on ollut ja on edelleenkin run
saasti puutavaran uittoa.
.

Veneilyn turvallisuuteen liittyvät kysymykset olivat
eräs lähtökohta työryhmän työlle, minkä tavoitteena on
lisäksi palvella seutukaavoitusta ja täydentää vesien
käytön kokonaissuunnittelua. Lisäksi valtion keskus
virastot, piirihallintoviranomaiset ja kunnat voivat
käyttää suunnitelmaa erilaisten tybohjelmien laadin
nassa sekä järvimatkailun organisaatioita ja muitakin
matkailuun liittyviä toimintoja kehitettäessä.
Tämä veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelma sisältää
mm. työryhmän laatiman suunnittelunormiston, suunnit—
telualuetta koskevia yleistietoja, toiminnal lisesti
määritellyt tavoitteet, selvityksen veneilyn ja vesimatkailun nykytilasta sekä kehitysennusteita. Varsi
nainen suunnitelma sisältää ehdotuksen väylä— ja reit—
tiverkoston kehittämiseksi, erilaisten satamien ja
laivalaiturien rakentamiseksi, vaarallisten kohteiden
poistamiseksi tai merkitsemiseksi, turvalaitteiden
kehittämiseksi sekä hai ttavai kutusten vähentämiseksi
ja luonnon suojelemiseksi. Edelleen käsitellään venei—
lyn turvallisuutta sekä yhteyksiä ja vaikutuksia muihin
vesistön käyttömuotoihin. Lisäksi yleissuunni teimassa
on yleisluontoinen yhteenveto tarvittavista toimen
piteistä, niiden ajoituksesta, työnjaosta ja kustannuk—
sista. Suunnitelmatekstiä täydentävät useat taulukot,
kuvat ja liitteet sekä varsinainen suunnitelmakartta.
Tekstiosan lopussa on tiivistelmä keskeisistä lausun—
noista työryhmän konimenteilia varust:rttuna

16

Yleissuunnitelma selvityksineen sisältä eri1t osin
yksityiskohtaisia perustietoja ja ohjeita. Kuitenkaan
ei suunnitelmassa ole kaikilta osin katsottu mahdolli
seksi tehdä ehdotuksia vastaavalla tarkkuudella.
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1.

SUUNNITELMAAN
KAS ITTE ITA

1.1

VESIKULKUNEUVOT

LIITTYVIA

PERUS—

Tässä suunnitelmassa nojaudutaan pääasiassa Päijänteen venei—
lyn ja vesimatkailun yleissuunnitelmassa (Vesihallituksen tie
dotus n:o 133 ) esitettyihin vesikulkuneuvojen määritelmiin.
Kaikki alusten nimitykset eivät ole vielä vakiintuneet, min
kä vuoksi seuraavassa on esitetty muutamia tämän suunnitelman
kannalta tärkeimpiä venekalustoon liittyviä määritelmiä. /28/
Vene on yleisnimitys pienille, yleensä teräväkeulaisille sou—
tamalla liikuteltaville kevyille vesikulkuneuvoille sekä pie—
nehköille purje- ja moottorialuksille.
Kanootti on molemmista päistään suippo, kevyt alus, jolla lii—
kuttaessa käytetään 1— tai 2—lapaisia meloja tukematta niit
aluksen laitaan.
Soutuveneellä liikkuminen tapahtuu pääasiassa soutaen. Mikäli
veneessä on jatkuvassa käytössä pienikin moottori, se luetaan
avomoottori veneeksi.
Moottorivene on pääasiassa konevoimalla kulkevan veneen yleis—
nimitys.
Avomoottori vene

on paaasiassa konevoimalla kulkeva vene, jossa
voi olla keulakansi mutta ei yöpymismahdollisuutta. Moottorin
sijoituksen ja tehon sekä runkomuodon ja kattamisasteen perus
teella voidaan avomoottoriveneet jakaa haluttaessa useihin eri
tyyppei hin.

UrnirnoottotiveneeHä tarkoitetaan nioottorivenettä, joka on ka
tettu siten, että siinä on tilapäisesti tai pysyvästi yöpymis—
mahdollisuus. Yleisesti käytetään myös nimitystä kajuutallinen
moottorivene. Tarkenipi jako tämän ryhmän sisällä voidaan suorit
taa lähinnä runkomuodon perusteella.
Pureyenee11 tarkoitetaan kaikkia pääasiassa purjeiden avulla
kulkevia veneitä, myös pieniä purjejollia. Purjeveneet voidaan
jakaa edelleen nostokölillä (kevytveneet) ja kiinteällä kölillä
(köliveneet) varustettuihin veneisiin tai myös yöpymismahdolli—
suuksien mukaan. Suurissa purjeveneissä voi olla apumoottori.
1.2 VENEILYMUODOT
Venel lyl lä tarkoi tetaan vi rk istystarkoi tiiksessa vesillä tapahtu
vaa liikkumista. Venei 1.Y voidaan jakaa vti VPnc Iymuotoih in lä—
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hinnä venetyypin, veneilyn kestoajan ja tarvittavan vesialu
een laajuuden perusteella. Tässä suunnitelmassa käytetään
seuraavia niniityksiä.
Veneu]koilu
Veneulkoilulla tarkoitetaan suhteellisen lyhytmatkaista ja
—aikaista veneellä liikkumista, jonka jälkeen palataan läh—
töpaikkaan. Sellaisena voidaan pitää soutelua, huvipurjeh—
dusta, avomoottoriveneellä ajelua, kuntosoutua tai -melon
taa ja veneestä suoritettavaa virkistyskalastusta, joka
tapahtuu loma—asunnon, lomakeskuksen tai taajaman läheisillä
vesialueilla. Veneulkoilua voi jossain määrin harrastaa ai
van pienilläkin järvillä ja kapeissa joissa, mutta paremmat
edellytykset sille on esimerkiksi suurempien järvien suo—
jaisissa lahdissa ja saaristoalueilla. Veneulkoilun kesto—
aika harrastuskertaa kohden voi vaihdella puolesta tunnista
yhteen päivään. Rantautumispaikkoja tarvitaan yleensä vain
uintia tai muuta lyhytaikaista maissa käyntiä varten.
-

Vesiretkeily
Vesiretkailyllä tarkoitetaan kevyellä kalustolla, lähinnä
kanootilla tai soutuvene&T tapahtuvaa retkeilyä. Retkien
kestoaika on viikonloppu tai useampia pätvä. Vesiretkeily
tarvitsee ohjeellisia reittejä sekä rantautumispaikkoja.
-

Veneretkeily
Veneretkeily tapahtuu moottori- tai purjeveneillä. Vene
retket kestävät viikonlopun tai useampia päiviä. Tällainen
veneily vaatii jo huomattavasti laajemman vesistilalueen kuin
veneulkoilu; veneretkien pituudet lähtöpisteestä kohteeseen
ovat viikonloppuisin tavallisimmin 20—40 km. Veneretkeily
vaatii jonkinlaisen reitistön sekä sataniia tai rantautumis
paikkoja.
—

Venematkailu
Venematkailu on useita vuorokausia kestävää, hyvin varustetul—
la umpimoottoriveneellä tai suutehkolla purjeveneellä tapah
tuvaa 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 vesi liikenteestä ei ole merkittävää haittaa.
—

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

2.

SUUNNITTELUALUEEN

YLEISTIEDOT

2.1 HYDROLOGISET PERUSTIEDOT JA OSA-ALUEJAKO
Suunnittelualue käsittää Kymijoen vesistön yläosan eli sen osan
Kymijoen vesistön vesistöaluetta, jolta vedet purkautuvat Vaaja
kosken kautta Päijänteeseen (kuva 1). Alueeseen kuuluvat Saari
järven, Viitasaaren ja Rautalammin reitit sekä Leppäveden—Kynsi
veden alue.
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on Kymijoen vesistön y1ä
osan vesienkäytön kokonaissuu2nitelman mukaan noin 17 580 km
Järvien pinta-ala on 3 007 km ja järvisyys 16,$ %. Taulukossa
1 on esitetty tietoja suunnittelualueen tärkeimmistä järvistä.
Taulukon 1 tiedoista rantaviivan pituus sisältää sekä järven
että saarten tantaviivan pituuden. Saarten lukumäärä on las
kettu peruskartalta 1:20 000, ja mukaan on otettu kaikki kar
talla näkyvät saaret. Liuskaisuusarvot on saatu jakamalla jär
ven ja saarten yhteenlaskettu rantaviivan pituus sellaisen ym—
pyrän kehän pituudella, minkä ala on yhtä suuti kuin järven
vesipinta-ala. /27/
Reiteistä läitisin on Saarijrven reitti. Sen valuma-alueen
kokonaisala on noin 3 110 km ja järvisyys 9,3 %. Reitti saa
alkunsa Suomenselän vedenjakaja-alueelta, jolta laskee useita
pieniä jokia Kyyjärveen. Täältä vedet virtaavat Pääjärveen ja
edelleen Kalmatinselän ja Mahlunjärven kautta Saarijärveen.
Reitti jatkuu Summasjärven ja Kiimasjärven kautta Naatajätveen
ja edelleen reitin laskupaikkaan Kuhnamojärveen.
Viitasaaren reitin keskusjärvi on Keitele, joka samalla on suu
rin suunnittelualueen järvistä. Reitin läntisen haaran latvoilla
on Kivijärvi, joka saa lisävesiä pohjoisesta Jäppäjärvestä ja
etelästä Kannonselästä. Kivijärven vedet vittaavat Vuosjärven ja
Muuruejärven kautta Keiteleeseen. Reitin itäinen haara saa alkun
sa Muurasjätvestä, josta vedet virtaavat Alvajärveen ja edelleen
Kolimajärveen, jka laskee Keiteleen pohjoisosaan. Reitin valuma
alue on 6 168 km ja järvisyys 17,7 %.
Rautalammin reitin valuma-alue on 5 765 km2 ja järvisyys 20,0 %.
Reitti saa alkunsa Koivujärvestä, joka laskee Pielaveden pohjois
osaan. Pielavesi on samassa tasossa etelämpänä sijaitsevan Nila—
kan kanssa. Nilakka laskee järviketjuun Rasvanki—Virmasvesi—lis—
vesi—Niinivesi, jotka kaikki ovat suunnilleen samassa tasossa.
Niinivedestä vedet purkautuvat Koskeloveden ja Hankaveden kautta
Konneveteen.
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Konneveden alapuolinen alue luetaan vesistöaluejaossa kuulu
vaksi Lepäveden—Kynsiveden alueeseen. Sen valuma-alue on
2 538 km ja järvisyys 16,6 %. Konnevesi purkaa vetensä
Liesveden kautta Kynsiveteen ja tämä edelleen Kuusveteen.
Tästä vedet kulkeutuvat Saraveteen, johon myös tulevat Kuh
namon ja Vatianjärven kautta Saarijärven ja Viitasaaren reit
tien vedet. Saravesi laskee leppäveteen ja tämä edelleen Päi
jänteeseen.
Mahdollisuudet veneilyyn ja vesilläliikkumiseen ovat suunnittelu—
alueen eri osissa erilaiset. Järvialtaiden keskikoko ja myös jär—
visyys vaihtelee eri reiteillä (kuva 1), samoin järvien välinen
korkeusero. Viimemainittu käy ilmi kuvasta 2, missä on esitetty
vesistön pituusleikkaus eri reiteillä. Suunnittelualue onkin tätä
suunnitelmaa varten jaettu seuraaviin kuuteen osa-alueeseen
(kuva 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saarijärven reitin vesistö—alue
Kivijärven—Muuruejärven alue
Koliman alue
Pääveneilyalue
Pääveneilyalueen ympäristöalue
Leppäveden-Kynsiveden alue

Saarijärven reitin (alue 1) järvialtaat ovat suhteellisen pieniä
verrattuna Viitasaaren ja Rautalammin reittien altaisiin. Reitin
järvisyys on alle puolet Rautalammin reitin järvisyydestä. Järvi
en korkeuserot ovat huomattavasti suuremmat kuin muilla reiteillä.
Korkeusero Kyyjärven ja Kuhnamon välillä on yli 58 m, kun se esi
merkiksi Pielaveden ja Konneveden välillä on vain noin 7 m (kuva
2). Alueen merkittävin järvi on Pyhäjärvi. Altaiden pienen koon
ja järvien välisten huomattavien korkeuserojen vuoksi Saarijärven
reitti soveltuu parhaiten vesi retkei lyyn.
Kivijärven-Muuruejärven alueen (alue 2) merkittävin järvi on Ki
vijärvi. Se on noin 48 km pitkä, kapea ja melko rikkonainen järvi.
Alueen muut merkittävät altaat ovat Vuos- ja Muuruejärvi. Järvien
väliset korkeuserot ovat huomattavat, minkä vuoksi siirtyminen
alueen järviltä toiselle on mahdollista vain kevyellä venekalus
tolla. Kivijärvi tarjoaa kokonsa puolesta hyvät mahdollisuudet
moottori— ja purjeveneellä tapahtuvaan vesilläliikkumiseen. Osaalueen muut vesistöt soveltuvat vesiretkeilyn lisäksi lähinnä
vain paikalliseen veneulkoiluun.
Koliman alue (alue 3) käsittää Muurasjärven, Alvajärven ja Koliman
sekä niihin laskevat reitit. Muurasjärven ja Koliman korkeusero on
noin 1.0 m, minkä vuoksi myös moottoriveneellä on mahdollista siir
tyä järveltä toiselle. Nämä kolme järveä muodostavatkin yhtenäisen
veneilyalueen, mikä soveltuu myös moottoriveneellä tapahtuvaan ve
sillä liikkumiseen.
Pääveneilyalue (alue 4) käsittää Keiteleen sekä Rautalammin reitin
altaista Pielaveden, Nilakan, Koskiveden, Rasvangin, Vitmasveden,
lisveden, Niiniveden, Kiesimän, Sonkarin, Vesantojärven ja Konne—
veden. Pävenei1yalueen edelläniainitut altaat muodostavat yhtenäi
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sen veneilyalueen, jolla on virallinen väyläverkosto. Alueen
eri järviltä on kulkuyhteys toiseen järvialtaaseen joko luon
nonuomien tai kanavin välityksellä. Osa-alueen vesipinta-ala
on yhteensä 1 2102km
Saatia on yli 2 600 kpl ja niiden koko
naisala on 170 km
Rantaviivan pituus on yli 3 200 km. Etäi
syys vesitse alueen pohjoisosasta Pielaveden Vaaraslahdesta
Keitelepohjaan on noin 190 km ja Suolahteen samoin noin 190km.
Pääveneilyalue soveltuu hyvin sekä laivamatkailuun että venei
lyyn sen eri muodoissa.
Pääveneilyalueen altaista on Keitele merkittävin. Sen pituus
on noin 85 km ja maksimi leveys noin 13 km. Keitele on hyvin
rikkonainen; saaria , niemiä ja lahtia on runsaasti. Rikko—
naisuutta kuvaa hyvin korkea liuskaisuusarvo 16,4. Keitelees
sä voidaan erottaa kolme pääosaa. Pohjoisin osa, Ylä-Keitele,
ulottuu Viitasaaren kirkonkylän salmiin ja Hännilänsalmeen.
Keski—Keitele ulottuu Matilanvirralle, minkä eteläpuolinen
osa on Ala-Keitele.
.

.

Pielavesi on myös hyvin rikkonainen. Saaria on lähes 500,
useimmat niistä tosin melko pieniä. Varsinkin järven itäosa
on tikkonainen ja maisemiltaan mielenkiintoinen. Länsiosa
on vähemmän rikkonainen. Pielaveden suurin selkä, Hirvensel
kä, sijaitsee järven länsiosassa.
Nilakka on noin 41 km pitkä, kapea järvi, joka keskikohdal—
taan levenee noin 12 km:n levyiseksi. Saaria on melko vähän.
Keskikohdalla sijaitseva suuri selkä on avoin ja suojaton.
Järvi on melko matala; keskisyvyys on vain 4,5 m. Nilakka
on Pielaveden kanssa samassa tasossa.
Koskivesi, Rasvanki ja Virmasvesi muodostavat yhdessä noin
31 km pitkän luode-kaakko—suuntaisen järven. Virmasvesi on
melko kivikkoinen ja sen suurin selkä on avoin.
lisvesi ja Niinivesi ovat pitkiä ja kapeita järviä. Saaria
on suhteellisen vähän. Molemmat ovat syviä, kummankin kes
kisyvyys on 11.0 m.
Konnevesi jakautuu kahteen luonteeltaan toisistaan jonkin
verran eroavaan osaan. Kivisalmen pohjoispuolinen osa muis
tuttaa muita Rautalammin reitin suuria altaita. Se on pitkä
ja kapea sekä luode—kaakko-suuntainen. Pohjois-osassa on
suhteellisen vähän saatia. Sen keskisyvyys on 7,5 m, ete
läosan keskisyvyys on puolestaan 12,5 m. Eteläosassa on
runsaasti saaria, niemiä ja lahtia; se on pohjoisosaa sel
västi rikkonaisempi. Etelä-Konnevesi on maisemiltaan kaunis
ja venei ly-ympäristönä erinomainen.
Osa—alue 5 käsittää pääveneilyalueen altaisiin laskevat
muut vesireitit. Keiteleeseen laskevat sivureitit ovat pie
niä, eikä niillä ole veneilyn kannalta merkitystä. Rauta
lammin reitin puolella on muutamia vesiretkeilyyn hyvin so—
veltuvia reittejä. Näistä mainittakoon vesistönosa Nokisen
koski-Konnekoski. Alueen merkittävin allas on Suonteenselkä.
Sen pituus on noin 22 km ja leveys noin 3,5 km.
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Leppäveden-Kynsiveden alue (alue 6) käsittää Kuhnamon ja Kon
neveden alapuoliset vesistöalueet Vaajakoskelle saakka. Mer
kittävimmät järvet ovat Kynsivesi ja Leppävesi. Liikkumista
eri järvien välillä haittaavat kosket, minkä vuoksi alue so
veltuu parhaiten vesiretkeilyyn.
Pääveneilyalueen järvistä säännöstellään vain Keitelettä.
Luvan mukaan ei vedenpinta laivaliikenteen aikana saa laskea
korkeutta NN + 98.86 m alemmaksi. Saarijärven reitin altais
ta säännöstellään Saarijärveä, Pyhäjärveä ja Kiimasjärveä.
Viitasaaren reitillä on säännöstelylupaa haettu Kivijärvelle
ja Kolimalle. Leppäveden—Kynsiveden alueella säännbstellään
Leppävettä ja Kuuhankavettä. Rautalammin reitillä ei järvien
vedenkorkeuksia säännöstellä.
2.2 VESISTt$JEN VEDEN LAATU
Veneilyyn ja sen määrään vesistössä vaikuttaa hydrologisten
ominaisuuksien ohella myös veden laatu. Veden huono laatu sel
laisenaan ei useinkaan haittaa veneilyä; sen sijaan välilli
sesti se vaikuttaa veneilyn määrään. Veneily liittyy läheises
ti muuhun vesien virkistyskäyttöön kuten loma—asutukseen, vir
kistyskalastukseen ja vientiin, joihin kaikkiin veden laadul—
la on ratkaiseva merkitys.
Suurimmalla osalla suunnittelualuetta määräävät veden laadun
pääasiassa maaperän ominaisuudet. Vedet ovat luonnostaan ka—
ruja, vähätuottoisia. Maaperän kalkkiköyhyydestä aiheutuu ve
sien lievä happamuus. Soiden vaikutus näkyy vesien humuspitoi—
suutena ja ruskeana värinä. Humuspitoisuus on korkea etenkin
reittien latvaosilla, mutta pienenee reittiä alaspäin tulta
essa. /27/
Saarijärven reitillä vedet ovat korkean humuspitoisuuden vuok
si ruskeita. Alueella ei ole erityisen suuria jätevesikuormi
tuksia, vaan veden laatu määräytyy lähinnä luonnonolosuhteiden
perusteella. Reitin pääuoman kaikki järvialtaat ovat runsashu
muksisia, veden väri yläosan järvissä on yleensä yli 150 mgPt/l.
Humuspitoisuus pienenee reitillä alaspäin mentäessä.
Viitasaaren reitin latvaosilla järvet ovat ruskeita, mutta tul
taessa reittiä alaspäin humuspitoisuus pienenee. Keiteleen ylä—
osan vesi on laadultaan hyvää ja suhteellisen kirkasta, väri
on noin 40 mgPt/l. Keiteleen keskiosan vesi on myös hyvälaatuis
ta ja kirkasta, väri on noin 30 mgPt/l. Alaosan vesi on myös
kirkasta, väri on noin 20 mgPt/l. Myöskään Viitasaaren reitillä
ei ole suuria jätevesikuormituksia, joten vesistöt ovat lähes
luonnontilaisia.
Myös Rautalammin reitin latvaosilla vesien humuspitoisuus on
melko korkea. Reitin pääuomassa Pielavedeltä Konnevedelle tapah
tuu vähitellen humuksen hajoamista, jolloin veden väri myös
muuttuu kirkkaamniaksi. Luonnonkuormituksen lisäksi aluetta
kuormittavat suuret kalanviljelylaitokset, jotka aiheuttavat
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paikallisia muutoksia veden laadussa. Yleisesti voidaan tode
ta varsinkin reitin alaosan pääuoman vesien olevan vähähumuk—
sisia ja hyvälaatuisia.
Leppäveden-Kynsiveden alue saa vetensä yläpuolisilta alueilta
luonnontilaa vastaavina. Aluetta kuormittavat puunjalostuste
ollisuuden jätevedet, joiden takia Lievestuoreenjärvi ja ve—
sistönosa Kuhnamo—Saravesi ovat pilaantuneet ja väli Saravesi
Vaajakoski laadultaan merkittävästi huonontunut. Teollisuus—
jätevesien pilaamalla alueella esiintyy myös melkoisia haju—
haittoja, jotka rajoittavat veneilyä. Leppäveden-Kynsiveden
alueen muut merkittävät järvet ovat hyvälaatuisia ja vähähu—
muksi si a.
Yleisesti ottaen suunnittelualueen veden laatua voidaan pitää
virkistystarkoituksiin hyvänä. Jätevesien ja kalanviljelylai—
tosten aiheuttamat laadunmuutokset ovat paikallisia lukuunot
tamatta edellä mainittua teollisuusjätevesien pilaamaa aluetta.
Kuvassa 3 on esitetty suunnittelualueen vesistöjen käyttökel—
poisuusluokitus virkistyskäyttöä varten. /27?
2.3 ASUTUS
Suunnittelualue kuuluu suurimmaksi osaksi Keski—Suomen lääniin,
mutta ulottuu koillisessa Kuopion läänin ja kaakossa myös Mik
kelin läänin alueelle. Suunnitelman piiriin kuuluu kaikkiaan
26 kuntaa. Keski—Suomen läänistä Hankasalmi, Jyväskylän mlk,
Kannonkoski , Karstula, Kinnula, Kivijärvi , Konginkangas, Konne—
vesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi,
5umiainen, Suolahti, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja ?äne—
koski sekä Kuopion läänistä Karttula, Keitele, Pielavesi, Rau
talampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto. Kaupungit ja lähes kaik
kien maalaiskuntien keskustaajamat sijaitsevat vesistöjen ran
nalla. Lisäksi suunnittelualueen vesistöjen läheisyydessä on
useita pienempiä taajamia. Kartassa (kuva 4) on esitetty asu
tuksen sijoittuminen suunnittelualueelle. Vuonna 1970 asui
kaikkiaan noin 40 000 asukasta pääveneilyalueen järvien ran
noilla tai veneilymahdollisuuksien kannalta riittävän lähellä
rantaa. Noin 24 500 eli 60 % tästä määrästä asui taajamissa.
Seutukaavaliittojen tuoreimpien ennusteiden mukaan ei alueen
väkiluku kasva merkittävästi kuluvan vuosisadan aikana. Asutus
tulee kuitenkin keskittymään taajamiin. Taulukossa 2 on esi
tetty kuntien väkiluvut kokonaisuudessaan ja merkittävimpien
taajamien väkiluvut vuoden 1975 alussa ja ennusteet vuosille
1980, 1985 ja 2000. /6/, /14/.
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Suunnittelualueen kuntien väestö vuonna 1975 sekä ennus
teet vuosille 1980, 1985 ja 2000 (Keski—Suomen seutukaa—
valiitto, Pohjois—Savon seutukaavaliitto)
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Kunta
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Keitele
kirkonkylä
Pielavesi
kirkonkylä
Rautalanipi
kirkonkylä
Suonenjoki
keskustaajama

600

3 760
800

Vesanto
kirkonkylä

2 590

550
870

Tervo
kirkonkylä

Käpy 1 ä
Tisvesi

450

4 080

2 716

1975
Uurainen
kirkonkylä

Kunta
Väes ö

3 250
900

2 300
650

750
810

9 300
4 500

4 400
1 700

7 000
2 200

3 350
1 550

2 900
930

11 254
8 600
240

8 751
3 800
175

2 424
500

1980
1985

2 900
1 000

2 100
700

950
750

9 250
4 850

4 000
1 800

6 350
2 400

3 250
1 750

2 600
1 000

11 576
9 250
240

8 410
4 300
160

2 226
510

2 500
1 150

1 700
800

1 250
700

9 400
5 200

3 300
1 950

5 800
2 500

2 800
1 900

2 100
1 100

12 000
10 500
240

8 100
5 300
160

1 950
550

2000
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SUUNNITTELUALtJEEN VESIEN KYTT

2.41 Y 1 e i s t ä
Vesistöillä on monia eri käyttömuotoja, jotka useasti vaikutta
vat toisiinsa ja joiden edut saattavat olla vastakkaiset. Venei
ly ja vesimatkailu voidaan katsoa vesien virkistyskäytöksi ja
siten ne läheisesti liittyvät muuhun vesien virkistyskayttöon,
kuten loma—asutukseen, vitkistyskalastukseen ja uintiin sekä niat—
kailuun, ulkoiluun ja retkeilyyn. Merkittäviä vesistön käyttömuo—
toja ovat veneilyn kannalta myös uitto ja muu vesiliikenne, vesi
voimatalous, kalastus sekä jossain määrin myös vedenhankinta ja
siihen liittyvä jätevesien johtaminen.
Seuraavassa on tarkasteltu vesistön eri käyttömuotoja suunnitte
lualueelta. Veneilyä ja vesimatkailua on käsitelty luvussa 4.
2.42 V e s i
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Suunnittelualueella on ollut asutusta jo kivikaudella. Siitä ovat
todisteena esimerkiksi monet Rautalammin emäpitäjän alueelta teh
dyt kivikautiset löydöt. Ne viittaavat vesistön rannoille keskit
tyneeseen asutukseen. Asukkaiden pääelinkeinona on ollut kalastus.
Ilmaston viiletessä 0O0.. 3000 vuotta sitten asutus
vetäytyi alueelta etelään.
Hämäläiset ja savolaiset kulkivat Rautalammin reitin alueella erä
retkillään pitkin vesiteitä. Eräretket suuntautuivat 1500-luvun
järjestäytyneen erämaajärjestelmän aikana omalle miehenosalle ra—
kennetulle kalasaunalle. Niissä saatettiin asua puolikin vuotta
kalastaen. Isommilla vesillä liikuttiin mukana tuoduilla veneillä
ja pienemmillä järvillä käytettiin kelolauttoja ja paikalla kover—
rettuja tuuhia. Tälle alueelle suuntautuneilla eräretkillä oli pää
paino kalastuksella, ja ne olivat merkittäviä elinkeinona.
1500—luvun loppupuolella alkoi erämaiden asuttaminen. 1600—luvulla
suuntautui liikenne Rautalammin reitiltä pääasiassa etelään.
Tervanpoltto yleistyi ja tuotettu terva myytiin etupäässä etelän
markkinoilla. Liikkuminen tapahtui kesällä veneellä ja talvella
talviteitä pitkin. Uudenkaupungin ja Tutun rauhansopimukset vaikut
tivat haitallisesti alueen kaupankäyntiin sulkiessaan pääsyn kaak—
koon. Kauppamatkat suuntautuivat enimmäkseen Pohjanmaalle. Kesäisin
kuljettiin Pyhäjokea pitkin, jonne Rautalammin reitin latvaosilta
oli kuljettava muutaman kilometrin pituinen maamatka. Alueelta kul
jetettiin myytäväksi elintarvikkeita. Tärkein tuontitavara oli suola.
Haminan rauha v. 1809, jossa Suomi yhdistettiin Venäjään, avasi uu
delleen tiet kaakkoon. Kesäisin liikenne alkoi suuntautua vähitellen
pietariin vesiteitä pitkin, mutta talvella käytiin vielä Pohjanmaalla
kauppamatkoi 11 a.
1800—luvulla alettiin vesistöjä pitkin kuljettaa puutavaraa uittamal—
la. Jo ennen 1850—lukua oli Kymijokea pitkin uitettu tukkeja Anjalaan.
Asetus vuodelta 1857 salli höyrysahojen perustamisen maahan; tämä
paransi ratkaisevasti sahateollisuuden toimintamahdollisuuksia. Ky—
mijoen alajuoksen varrelle perustettiin 1860- ja 1870-lukujen vaihees
sa sahoja ja paperitehtaita. 1873 perustettiin Kymin Lauttausyhdistys,
jonka tehtävänä oli huolehtia puutavaran uitosta Päijänteeltä Kymijoen
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alajuoksulle. Kolme vuotta myöhe1nmin perustettiin Aäne-Haapakosken
uittoyhtiö huolehtimaan puutavatan kuljetuksesta Keiteleellä ja
sieltä edelleen Päijänteelle.
Tukkien kuljetus järvialtailla tapahtui varppaamalla. Pienillä jär
villä käytettiin keluvenettä, suuremmilla hevosponttuuta. Vähitel
len alettiin käyttää höyrykäyttöisiä varppauslauttoja ja -laivoja
hevosponttuun tilalla., Keiteleellä aloittivat varppauksen v. 1877
höyrylaivat Eno ja Keitele.
Rautalammin reitille oli ensimmäinen höyrylaiva saatu jo v. 1863,
jolloin laskettiin vesille sis Alku. Se liikennöi Niinivedellä, lisvedellä ja Virmasvedellä, kuljettaen lautoja ja hinaten lotjia Ker
konkoskelta Karttulan Keihäslahteen. Paasvedellä ja Suonteenselällä
näyttää höyrylaivaliikenne samoin alkaneen jo 1860-luvulla,jolloin
viipurilainen Hackman-yhtiö rakennutti avokanavan Kuivantaipaleen
kannaksen poikki kuljettaakseen puutavaraa Paasvedestä Kuvansiin ja
Sorsavedelle. Aikanaan tämä väylä oli ainoa raaka-aineyhteys Sorsa
kosken tehtaille sulan veden aikana. Kanava oli 300 m pitkä; sen
leveys oli 4,5 m ja syvyys 1 m. Sulkuportit siihen rakennettiin
v. 1890.
Pielaveden ja Nilakan laivaliikenteen alkuvaiheista on säilynyt vain
vähän tietoja. Muistitiedon mukaan on Pielavedellä liikkunut hinaaja
ja matkustajalaiva viime vuosisadan lopulla. Samaan aikaan Suonteen—
selällä liikennöi matkustajalaiva, joka matkustajien lisäksi kuljetti
maitoa Paasveden Mäntyniemessä olevaan meijeriin.
Koska järvien väliset yhteydetä olivat järjestämättä, oli liikenne
aluksi enimmäkseen paikallista. 1880—luvulla tutkittiin ensimmäisen
kerran kanavan rakentamista Päijänteestä Keiteleeseen tai Konneveteen
.
Komitea ehdotti kuitenkin tautatien haararatojen rakentamista Savon
radalta Suolahteen ja lisvedelle. Lisäksi ehdotettiin kanavoimistöitä,
joilla yhdistettäisiin vesiliikennettä varten toisiinsa lisvesi, Nii—
nivesi, Virmasvesi, Nilakka ja Pielavesi sekä erikseen Ylä- ja Ala
Keitele toisiinsa. Näin saataisiin vesiliikenneyhteys Pielavedeltä
lisveden rautatieasemalle ja Keiteleen alueelta Suolahden rautatieasemalle.
Vuosina 1892-1895 oli Rautalammin reitillä käynnissä kanavointityö
.
Reitille Pielavesi-lisvesi rakennettiin Säviän ja Kuttakosken avoka
navat ja Kolun sulkukanava. Keiteleen reitti avattiin perkaamalla
Mati lanvi rta.
Vuonna 1918 ryhdyttiin yhdistämään Pielaveden-lisveden ja KeitEleen
reittejä. Tällöin rakennettiin Kerkonkosken, Kiesiniäntaipaleen ja
Neitutintaipaleen sulkukanavat lisveden ja Keiteleen välille.
Sulkujen mitat olivat 43,0 m x 8,3 m x 2,7 m. Kulkusyvyytenä väylän
osalla oli 2,4 m. Rakennustyö saatiin päätökseen v. 1927, jolloin
ve—
sikuljetuksia voitiin hoitaa Pielavedeltä änekoskeHe ja Suolah
delle
ja toisaalta Viitasaarelta lisvedelle.
Pielaveden—lisveden reitin valmistuttua alkoi reitillä liikennöidä
useita laivoja. Suurimpiin aluksiin mahtui jopa 200 matkustajaa.
Matkustajaliikennettä harjoittivat laivat liikennöivät aikatau
lun mu
kaisesti reiteillään. Tämän vuosisadan alussa tulivat suositu
iksi myös
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aikataulun mukaiset kirkkomatkat. Näin höyrylaivaliikenne lopetti
vuosisataiset kirkkovenematkat. Jo maanteiden paraneminen oli vä
hentänyt niiden merkitystä, mutta nyt ei otettu uusia kitkkovenei
tä enää käyttöön.
Aikataulun mukaisen liikennöimisen lisäksi laivoilla tehtiin myös
tilausmatkoja. Näitä olivat mm. hautajaismatkat ja erityiset huvi
matkat. Esimerkiksi 1920—luvulla suosittuja olivat matkat lisvedeltä
ja Pielavedeltä Viitasaarelle ja Suolahteen.
Matkustajalaivat harjoittivat myös tavara— ja rahtikuljetusta. Asiak
olivat meijerit ja kauppiaat. Jo 1890-luvulla perustettiin
kaina
ensimmäiset meijerit Rautalammille ja 1910—luvulla useisiin pitä
jim reitin varrella. Meijerikuljetuksia jatkettiin vielä kesällä
1944. Rahtikuljetuksina kuljetettiin elintarvikkeiden lisäksi myös
lannoitteita, koneita ja rakennustarvikkeita alueen kauppiaille.
Kuljetettiin myös myytäväksi meneviä maataloustuotteita, viljaa
myllyihin ja teuraskarjaakin. Reitillä liikkui myös useita yksin
omaan tavara— ja rahtikuljetuksiin erikoistuneita aluksia.
Keiteleen ja edellä mainittujen Rautalaninin reitin altaiden lisäksi
on laivaliikennettä ollut myös monilla muilla suunnittelualueen jär—
villä, kuten Konnevedellä, Leppävedellä, Kivijärvellä ja Pääjärvellä.
lisveden satamasta tuli merkittävä keskus v. 1887 jälkeen kun sata
maan rakennettiin pistoraide, joten vesitse tapahtuvia kuljetuksia voi
tiin jatkaa rautateitse etelään.
Vuosisadan vaihteessa muodostui lisvedestä huomattava puutavarateolli
suuskeskus. Sinne perustettiin Peuran Saha v. 1897 ja rullatehdas
1910-luvulla. Kymi Oy:n Saha v. 1909 ja v. 1924 lisveden Metsä Oy:n
saha. Sahojen omistuksessa oli useita hinaajia, proomuja ja lauttoja.
Kymin Uittoyhtiöllä oli parhaana aikana 12 hinaajaa. Vuosisadan vaih
teessa lisvedellä liikkui myös muiden teollisuuslaitosten ja yksityis
ten yrittäjien kuten kauppiaiden hinaajia ja laivoja. Monet etelämäk
si rekisteröidyt hinaajat liikkuivat Pielavedellä, jossa ne hinasivat
puutavaraa.
1800—luvun loppupuolella alkanut höyrylaivaliikenne jatkui tasaisena.
Ensimmäinen maailmansota ja Suomen kansalaissota eivät sanottavasti
vaikuttaneet siihen. 1920-luvulla eivät näkymät olleet valoisia, kos
ka sodan aiheuttama taloudellinen lamakausi ja inflaatio vaikuttivat
myös liikenneoloihin, varsinkin tavaraliikenteeseen. Taloudellisen
elpymisen myötä nousi laivaliikenteen tuotto tasaisesti. Olojen rau
hoittumisen myötä matkustushalukkuus kasvoi.
Vuonna 1924 alkoi linja—autoliikenne kilpailla laivaliikenteen kanssa.
Silloin aloitti linja—auto liikennöimisen välillä Jyväskylä—Suolahti—
Viitasaari. Vuonna 1928 aloitettiin postiautoliikenne samalla reitillä.
Vuoden 1925 vaiheilla kääntyi siihen asti kasvanut höyrylaivaliikenne
laskuun. Rahtitavarakuljetukset vähenivät kuorma—autojen yleistyessä.
1930—luvulla lamakauden vaikutus näkyi myös laivaliikenteessä. Silloin
laivayhtiöt joutuivat jättämään laivoja pois liikenteestä kannattamat—
tomina. Puutavarakaupan heikkeneminen vaikutti kuljetuksiin reitillä.
/1/, /9/, /llt, /13/, /16/.
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Toisen maailmansodan aika vilkastutti laivaliikennettä, sillä irin.
polttoaine tuli säännöstelyn alaiseksi, liikennöitsijöiden ja yk
sityisten autoja tarvittiin rintamalla ja pommitukset vautioitti
vat liikenneverkostoa ja -kalustoa. Näin 1940—luvulla sisävesien
laivaliikenne joutui hoitamaan suurimman osan niistä tavarakulje
tuksista jotka olivat vakiintuneet autojen kuljetettaviksi edel
lisellä vuosikymmenellä. Siirtolaisten ja sotilaiden kuljetus
lisäsi henkilö.liikennettä.
1940-luvun lopussa alkoivat laivakuljetukset vähetä. Tämä käy ilmi
esimerkiksi Viitasaaren Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustaja- ja rah—
titavaratilastosta. Kun v. 1945 matkustajia oli 49 800, oli määrä
vähentynyt 12 740 matkustajaan v. 1948. Suurimmillaan rahtitavar
a
kuljetukset olivat v. 1946 eli 2 380 tn. Vuonna 1948 näitä kulje
tuksia oli enää 723 tn. Maantiekuljetusten vilkastumisen ja laivo
jen käyttökustannusten kohoamisen myötä laivareittejä lakkautettiin
ja sisävesikuljetukset menettivät merkitystään. Osakeyhtiön Ylä—
Keitele-laiva lopetti lHkennöimisensä v. 1948. Suonenjoen Höyrylai
va Osuuskunnan Sorsa jatkoi liikennöimistään tuoteen 1953.
Matkustajalaivaliikennettä oli kestänyt Rautalammin ja Viitasaaren
reiteillä lähes vuosisadan. 1960- ja 1970-luvuilla on matkustajalii
kenne ollut vähäistä aikaisempaan verrattuna ja vuosikymmenen vaih
teen tienoilla on liikenne ollut pysähdyksissä useita vuosia. Lyhyt
aikaisia yrityksiä on ollut matkustajaliikenteen aloittamiseksi
esi
merkiksi Keiteleellä. 1960—luvun puolivälissä ja muutamina vuosina
1970—
luvun alussa.
Viime vuosina on matkustajaliikenne suunnittelualueella osoittanut
elpymisen merkkejä. Saravedellä on laivaliikennettä vuodesta 1975
alkaen ja Keiteleellä vuodesta 1977 alkaen.
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Uitto liittyy läheisesti veneilyyn ja vesimatkailuun. Suunnittelua
lu—
een virallinen väylästö on tehty lähes yksinomaan uiton tarpeit
a var
ten, ja väylän parannuksia ja kanavahankkeita suunniteltaessa
on ui—
tolla ratkaiseva merkitys.
Kymijoen vesistön hyvä uittokelpoisuus on aikanaan vaikuttanut
myös
puunjalostusteollisuuden sijoittumiseen. Suunnittelualueella
on puun
jalostusteollisuus keskittynyt änekosken-Suolahden seudulle,
Vaajakos—
kelle ja Lievestuoreelle. Sahoja on useissa kunnissa.
Uitto tapahtuu suunnittelualueella nykyisin yksinomaan nippuuittona,
irtouittoa ei ole toimitettu vuosikausiin. Nippu-uittoa
varten on
alueella kaksi pääväylää: Keiteleen väylä ja Pielavesi-Keit
ele-väylä.
Keiteleen pääväylät alkavat pohjoisessa Keitelepohjasta
ja Kymönkos
kelta ja idässä Neiturin kanavalta ja päättyvät etelässä Suolah
teen.
Pisin hinausmatka Keitelepohjasta Suolahteen on 98 km.
Väylän alueel
la oli v. 197$
10 veteenpanopaikkaa (kuva 5).
Pielavesi—Keitele—väylä alkaa Pielaveden pohjoisosasta
ja jatkuu Ni—
lakan ja Virmasveden kautta lisvedelle ja sieltä Niiniv
eden ja kana
vareitin kautta Keiteleeseen. Tärkein sivuväylä kulkee
Konnevedeltä
Neiturin kanavan kautta Keiteleeseen. Väylän kokona
ispituus on 125 km
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ja suurin korkeuseto Pielaveden ja Konneveden välillä on noin 7 m.
Väylällä on neljä sulkukanavaa. Väylän alueella oli kaikkiaan 14
veteenpanopaikkaa v. 1978.
Uittosääntöjen mukaan on uitto yksityistä Keiteleen väylällä ja Pie—
lavesi—Keitele-väylällä. Lainmukainen yhteisuitto ei siten näillä
väylillä ole mahdollista. Yhteisuittoa on irtouittoväylien uitto ja
Keiteleen uitto niiden ouiden osalta, jotka uitetaan änekosken kaut
ta Päijänteelle eli uitto, jota nykyisin ei toimiteta.
Yhteisuiton puuttumista on kompensoitu mm. siten, että pääosa uitta
jista on antanut yksityisuittonsa Kymin Uittoyhdistyksen hoidettavak
si ja muiden uittajien kanssa välttämätöntä yhteistoimintaa varten on
perustettu yhteistoimintaelimiä. Tällainen on mm. Oy Uittojärjestely
Ab, jonka tehtäviin kuuluu pääasiassa puutavaran veteenpanopaikkojen
hoito.
Yhteisuittoa toimittavan Kymin Uittoyhdistyksen suurimpia jäseniä
ovat Kymi Kymmene Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö ja Myllykoski Oy. Yhteisuiton lisäksi puutavarayhtiöt ja teollisuuslaitokset
uittavat puuta yksityisesti. Suunnittelualueen yksityisuittajista
ovat merkittavimpiä Osuuskunta Metsäliitto ja Rauma-Repola Oy.
Taulukossa 3 on esitetty Kymin Uittoyhdistyksen uittamat puumäärät
vuosina 1973—77. Kymin Uittoyhdistyksen osuus alueen uitosta on noin
puolet. Esimerkiksi vuonna 1977 oli Kymin Uittoyhdistyksen osuus Nei—
turin kanavalla sulutetuista nipuista noin 56 %. /10/.
Taulukko 3.

Kymin Uittoyhdistyksen uittamat puumäärät (m3)

Väyläosuus
Kolun kanava
Kiesjmän kanava
Pielavesi—Keitele—väylä
Keiteleen väylä

1973
75
90
117
363

840
872
674
933

Vuosi
1974

1975

64
81
111
407

76
91
117
371

402
932
036
091

1976
936
070
731
884

113
130
137
357

1977
559
831
419
455

36
40
58
176

323
889
564
484

Uitto on 1970—luvulla alkanut toukokuun 20. päivän tienoi1lajapäättynyt syyskuun lopulla tai lokakuun alussa.
Nippulautat hinataan järviosuuksilla toisiinsa liitettyinä Keiteleellä
yleensä 10 nippua rinnan ja Rautalammin reitillä 8 nippua rinnan.
Pielavesi-Kei tele—väyläl lä nippulautat joudutaan jokai sen sul kukan
van kohdalla purkamaan ja kokoamaan. Tämä nostaa uittokustannuksia
esimerkiksi vuosien 1968—1972 keskiarvona uitto— ja sulutuskustannuk—
set olivat Pielavesi—Keitele—väylällä lähes kolminkertaiset verrattu
na Keiteleen väylän vastaaviin kustannuksiin.
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Uitetusta puutavarasta osa jää i’änekosken ja Suolahden puunjalostus
laitoksille, osa kuljetetaan Suolahdesta rautateitse Päijänteelle.
Vuosien 1971—1973 keskiarvona n. 56 % kuljetettiin Päijänteelle ja
n. 44 % jäi änekosken-Suolahden seudulle.
Uittokustannusten alentamiseksi on suunnittelualueen väylillä suori
tettu 1970—luvulla parantamistöitä. Pääväylät Keiteleellä ja Rauta
lammin reitillä Säviästä Neituriin on ruopattu 2,4 metrin kulkusy
vyyteen. Lisäksi on-ruoppaustöitä suoritettu kapeikoissa ja kanava
alueilla. Kolun ahdas kanava oli aikaisemmin Pielaveden-Keiteleen
väylän pahin pullonkaula. Kanavan parantamistyö aloitettiin v. 1972
ja työ valmistui v. 1976. Työn yhteydessä rakennettiin kanavaan uu
si sulku. Nippulauttojen sulutuksen rationalisoimiseksi on Kerkon—
kosken ja Neiturin kanavien suluille rakennettu nipunvetolaitteet,
joiden avulla sulutusaika lyhenee.
Viime vuosina on tehty suunnitelmia myös uusiksi uittoväyliksi. Näis
tä merkittävin on Keitele—Päijänne-kanava, jonka suunnittelu on aloi
tettu v. 1959. Hanketta on tutkittu sulkukanavasysteeminä, jolloin se
mahdollistaisi myös laivamatkailun ja veneilyn. Kanavan lisäksi on
suunniteltu myös Rautalammin reitin alaosan sekä Saarijärven, Kivi
järven ja Pihtiputaan irtouittoväylien saattamista nippu-uittokuntoon.
Myös nipunpudotuspaikkoja on pyritty kehittämään viime vuosina. Suun
tauksena on ollut toiminnan keskittäminen muutamiin pudotuspaikkoihin.
Tämän seurauksena on suunnittelualueella useita nipunpudotuspaikkoja
jäänyt tai jäämässä pois käytöstä. Näitä käytöstä poistettuja pudotus
paikkoja voitaisiin mahdollisuuksien mukaan osoittaa veneilyn tarpei
siin.
Uiton lisäksi alueen muu vesitse tapahtuva tavaraliikenne on olematonta.
2.44

Vesien

2.441

Loma-asutus

virkistyskätt

Vapaa—ajan lisääntyminen, elintason nousu ja kaupungistuminen ovat huo
mattavasti lisänneet vesien virkistyskäytön merkitystä. Vesien virkistys
käyttömuodoista liittyy veneilyyn läheisesti varsinkin loma-asutus.
Suunnittelualue kuuluu luonnonmaantieteellisen aluejaon mukaan Järvi—
Suomen alueeseen, jossa yleisesti on luonnon puolesta hyvät edellytyk
set lomanvietolle ja virkistykselle. Rakentamattomia ranta-alueita on
vielä runsaasti ja vesistöt pääosiltaan virkistyskäyttöön soveltuvia.
Suunnittelualueelle onkin loma-asutuspainetta myös alueen ulkopuolelta.
Alueella oli v. 1969 alussa yli 6500 loma-asuntoa. Vuonna 1973 määrä
oli jo lähes 9300. Seutukaavaliittojen ennusteiden mukaan loma-asun—
tomäärä olisi v. 1985 noin 20000 ja v. 2000 noin 39000. Näitä arvioita
on kuitenkin pidettävä liian korkeina; todennäköisesti loma-asuntojen
määrä jää huomattavasti esitettyjen arvojen alle. /3/.
Kuvassa 6 on esitetty loma-asutuksen sijoittuminen alueelle vuoden
1969 alussa. Sen jälkeen on loma—asuntojen niäärä kasvanut alueella.
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Kuvasta nähdään suuntaa antava loma—asutuksen sijoittuminen. Nykyisin
kin loma—asutus on tiheintä alueen eteläosassa, lähinnä Ala—Keiteleel—
lä ja Leppävedellä, suurimpien taajamien läheisyydessä.
Loma-asunnon omistamiseen liittyy läheisesti myös veneen omistaminen.
Siten loma—asutus ja sen kasvu lisää myös veneilyä ja vesilläliikku
mista. Alueilla, missä loma—asuntotontteja on vaikea saada, saatetaan
loma—asunnon sijasta hankkia’ suurikokoinen vene ja näin veneilystä
tulee eräänlainen loma—asumisen kotvike.
2.442 Retkeily, ulkoilu ja uinti
Retkeily- ja liikuntamahdollisuudet alueella ovat hyvät. Retkeilyyn
ja liikuntaan liittyvät palvelut pohjautuvat suurelta osin paikalli—
seen käyttöön. Useat kunnat ovat pyrkineet järjestämään kunto- ja
retkeilyreittejä kuntalaisille sekä osaksi myös matkailijoille.
Keski-Suomessa on jo otettu käyttöön ensimäinen vaihe maakunnalli—
sesta ulkoilureittiverkostosta, jolla voidaan katsoa olevan matkai—
lullista merkitystä.
Yleisiä uimarantoja oli suunnittelualueella v. 1972 78 kpl (kuva 7).
Näistä 21 oli leirintäalueiden tai vastaavien yhteydessä. Uimarannat
sijaitsevat yleensä taajamien tai leirintäalueiden välittöniässä lähei
syydessä, ja kävijöistä, leirintäalueita lukuunottamatta, on suurin
osa lähiympäristön asukkaita. /26/.
Kuvassa 7 on esitetty yleiset uimarannat, ulkoilureitit sekä merkit
tävät virkistyskalastusalueet.
2.443 Matkailu
Suunnittelualueen matkailulliseen asemaan vaikuttavat oleellisesti lä
hinnä alueen luonnonolosuhteet sekä sen liikenteellinen asema ja liiken—
neverkoston kehittyneisyys. Luonnon puolesta alue tarjoaa hyvät edelly
tykset matkailulle ja siihen liittyvälle virkistäytymiselle.
Alueen halki kulkevat valtakunnallisestikin merkittävät valtatiet 4
(Jyväskylä—Oulu), 9 (Jyväskylä—Kuopio), 13 (Jyväskylä—Kokkola)ja 23
(Jyväskylä—Varkaus))(kuva 4). Edellisten lisäksi merkittävä tie suun—
nittelualueella on kantatie 69 (Hirvenkangas—Suonenjoki), rakentamis—
vaiheessa oleva maantie 987 (Kyyjärvi—Viitasaari), ns. “Sininen tie”
tulee valmistuttuaan vaikuttamaan merkittävästi alueen pohjoisosan
matkai luun.
Suunnittelualueen tuntumassa sijaitsee Jyväskylän lentokenttä. Alueen
halki kulkee Jyväskylä-Suolahti—Haapajärvi-rata ja eteläosassa suun—
nittelualuetta sivuavat Jyväskylä-Pieksämäki-rata ja Savon rata. 7s—
kettäin valmistunut Jyväskylä-Jämsänkoski-rata on huomattavasti paran
tanut yhteyksiä etelään.
Matkailupalvelusten kysyntä voidaan jakaa keskushakuisiin toimintoihin
liittyvään keskuskysyntään, luonnonedellytyksiin perustuvaan lomakysyn—
tään sekä pitkiin henkilömatkavirtoihin liittyvään ohikulkukysyntään.
Vesien käyttöön edellisistä liittyvät lähinnä loma- ja ohikulkukysyntä.
Suunnittelualueen halki kulkevat valtatiet vaikuttavat siihen, että
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alue matkailun kannalta muodostuu ohikulkualueeksi. Toisaalta hyvät
yhteydet Etelä-Suomeen lisäävät alueen merkitystä loma-aika—alueena.
Matkailukohteita ja -tapahtumia on alueella melko paljon kesän aikana.
Ohjelmapalvelut, joihin luetaan kuuluviksi matkailijoille järjestett
ä
vät ohjelmamahdollisuudet, erilaiset valtakunnalliset, maakunnalli
set tai paikalliset tapahtumat sekä luonnon- ja kulttuurinähtävyydet
pohjautuvat käytännöllisesti katsoen kokonaan paikalliseen kysyntään.
Valtakunnallisesti huomattavia toistuvia tapahtumia on suunnittelualueella vain muutamia.
Useat matkailukohteet ja majoituspalvelut sijaitsevat vesistöjen ran
nalla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Majoituspalveluista lei
rintäalueita on lähes kaikissa suunnittelualueen kunnissa. Alueen mat—
kailupalveluja ja —kohteita on tarkemmin käsitelty luvussa 5.
2.45Kalastus

ja

kalatalous

Kalastajat ovat nykyisin huomattava vesilläliikkujaryhmä. Amma
ttika
lastajien määrä on vähentynyt, mutta virkistys- ja vapaa-ajankalastus
kasvanee tulevaisuudessa. Kalastus virkistysmielessä liittyy läheise
s
ti loma—asumiseen ja vesiulkoiluun.
Suunnittelualueen vesistöistä on Rautalammin reitti veden laadun
ja
kalaston kannalta lähes luonnontilainen. Saarijärven ja Viitasaaren
reiteillä on luonnontilaa merkittävästi muutettu padotuksin ja per
kauksin sekä säännöstelemällä eräitä järvialtaita. Alueen etelä-o
sassa
Leppäveden-Kynsiveden alueella, esiintyy jätevesihaittoja.
Ammattikalastuksen tärkein saaliskala on muikku sekä saaliin arvon
että sen määrän perusteella. Suunnittelualueella muikun kalastu
s kes
kittyy pääasiassa Rautalammin ja Viitasaaren reittien suurimmille
järville. Muikkua saadaan jonkin verran myös Saarijärven reitiltä Py
häjärvestä. Pohjois—Keiteleellä tehdyn kalatalousselvityksen mukaan
oli muikun osuus n. 70 % koko saaliista vuosina 1971—1972. Muikk
usaa—
liin määrä vaihtelee voimakkaasti vuosittain. 70—luvulla on muikk
ukan
ta vähentynyt jatkuvasti. Etelä—Keiteleellä tehdyn tiedustelun
perus
teella vuosien 1975—1976 muikkusaalis on ollut vain n. 60 % huippu
saa
liista. Arviolta yhtä suuri suhteellinen vähenemä on Rautalammin rei
tillä, Konnevedellä, Niinivedellä ja Pielavedellä. Matalissa järviss
ä
kuten Nilakassa ja Virmasvedessä on muikkusaaliin vaihtelu vieläki
n voi—
makkaampaa, sillä huonoina muikkuvuosina 1975—1977 muikkusaalis
on ollut
vain 10 % huippusaaliista. /4/, /27/.
Rautalammin reitillä on runsas luontainen järvitaimenkanta. Viitasa
a
ren ja Saarijärven reiteillä ovat koskien rakentaminen sekä
joi- ja
purouomin perkaukset vaikuttaneet haitallisesti taimenen
ja muiden
virtakutuisten kalojen lisääntymiseen. Kalakantoja on osittain yllä—
pidetty istutuksilla.
Suurimmat jätevesihaitat esiintyvät Lievestuoreenjärvellä
ja Kuhnamo-Vaa
jakoski-vesistöosalla. Jätevesien vaikutusalueen kalasto on yleensä
sär
kikalavaltaista. Makuhaittoja esiintyy Torronselän ja Leppäv
eden kalois
sa. Syötäväksi kelpaaniattomiksi on todettu Vatianjärven
ja Lievestuoreen
järven kalat.
Suunnittelualueella harjoittaa kalastusta pääelinkeinona
n. 20 ruokakun—
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taa. Sivuelinkeinokalastajia on n. 160 ruokakuntaa. Näniä arviot on
saatu kunnille tehdyistä kyselyistä. Vapaa—ajan kalastajien määräk
si voidaan arvioida n. 20 000. Määrät vaihtelevat vuosittain, varsin
kin elinkeinokalastajien määrä on vähentynyt muikkukadon seurauksena.
Ammattikalastajien tärkein pyyntitapa sisävesillä on verkkopyynti.
Noin puolella kalastajista on nuotta tai osuus siihen. Viimeaikai—
sen muikkukadon aikana nuotan käyttö on jäänyt Keski-Suomessa vä
häiseksi ja verkkopyynti selvästi lisääntynyt,
Kalavesien tuotoksi on suunnittelualueella arvioitu 15—20 kg/ha/v.
Tuotto on keskimääräistä pienempi jätevesien ja voimalaitosten vai
kutusalueilla ja säännöstelyissä vesistöissä. Muikkutuoton osuus
Keski—Suomen koko kalantuotosta on n. 36 %.
Pohjois-Keiteleen kalatalousselvityksen mukaan on elinkeinokalasta
jien kalastusaktiviteetti suurimmillaan lokakuussa muikun kutu—aika—
na. Kotitarvekalastajien kalastushuippu ajoittuu touko—kesäkuuhun ja
vilkkain aika talvikalastuksessa on helmikuussa. Keskimäärin puolet
elinkeinokalastajista kalastaa ainoastaan avovesikautena.
Rautalammin reitillä on toiminnassa kolme suurehkoa kalanviljelylai
tosta. Tervon Huuhtajankoskella on Nilakkalohi Oy:n laitos, jonka
vuosituotanto on n. 300 tn/v. Etelämpänä Rautalammin Tyyrinvirassa
sijaitsee Savon Taimen Oy:n kalanviljelylaitos. Sen vuosituotanto on
n. 400 tn/v. Konneveden alapuolella Siikakoskessa sijaitsevan Siika
Taimenen vuosituotanto on päättyneen laajennuksen jälkeen n. 200 tn/v.
Lisäksi on suunnitteilla kolme suurehkoa laitosta, Neituriin, Kotho—
lankoskille ja Venekoskeen. Pääosa kalanviljelylaitosten tuotannosta
on ruokakalaksi myytävää kirjolohta. Laukaan kalanviljelylaitos on
valtion laitos ja on keskittynyt eri kalakantojen poikastuotannon li
säksi tieteelliseen tutkimustyöhön. Jonkin verran poikastuotantoa ta
pahtuu myös yksityisissä luonnonravintolammikoissa.
Suurin osa alueen kalavesistä kuuluu kalavesien osakkaiden muodostamil—
le kalastuskunnille. Suunnittelualueella on kalastuskuntia yli 250.
Eräät kalastuskunnat ovat liittyneet kalastushoitoyhtymiksi. Rauta—
lammin reitillä toimii Pielaveden kalastushoitoyhtymä. Niiniveden ja
Suonteen kalastushoitoyhtymät eivät ole rekisteröityjä, mutta toiminta
ei poikkea lakisääteisten kalastushoitoyhtymien toiminnasta. Alueella
toimii kalastushoitoyhtymiä myös Hankasalmella, Konginkankaalla, Kyy
järvellä, Laukaassa, Saarijärvellä ja Viitasaarella. Maatalouskeskukset
toimivat Suomen kalastusyhdistyksen jäsenjärjestönä. Suunnittelualueella
toimivat Keski—Suomen ja Kuopion läänin maatalouskeskukset. Vesienomis—
tajien etuja ajaa Suomen Kalastus-ja Jakokuntien Keskusliitto. Virkis—
tyskalastajia edustavat Suomen Kalamiesten Keskusliitto ja sen alaiset
ka]amiespiirit. Muita valtakunnallisia järjestöjä ovat Suomen Metsästäjä—
ja Kalastajaliitto ja Suomen Urheilukalastajien liitto.
Kalatalouden etua valvova valtion viranomainen on Maa- ja Metsätalous
ministeriön kalastus- ja metsästysosasto. Ministeriön alaisuuteen kuu
luu myös Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalatalouteen liitty
viä tehtäviä kuuluu myös vesihallitukselle, metsähallitukselle sekä
tie— ja vesi rakennushallitukselle.

48
3.

T A V 0 1 T 1 E E 1

3.1 YLEISTAVOITTEET
Kyrnijoen vesistön yläosan lähes luonnontilaiset vesistöt ja se, että
rakentamatonta rantaviivaa on runsaasti, tarjoavat hyvät edellytykset
virkistäytymiselle ja matkailulle. Mahdollisuudet myös veneilyyn ja
vesilläliikkumiseen ovat siten suunnittelualueella hyvät. Alueen suu
ret järvialtaat soveltuvat hyvin sekä laivamatkailuun että veneilyyn
sen eri muodoissa. Tulevaisuudessa suunnittelualueen veneilymahdolli
suudet vielä paranevat, mikäli suunnitellut kanavahankkeet toteutuvat
Reittivesistöt puolestaan soveltuvat kevyellä kalustolla tapahtuvaan
vesiretkeilyyn. Saarijärven reitti on myös valtakunnallisesti merkit
tävä koskenlaskureitti.
Suunnittelualueen nykyinen veneretkeily ja —matkailu on melko vähäistä.
Osaltaan tämä johtunee satamaverkoston ja veneilyyyn liittyvien palve
lujen puutteellisuudesta sekä pääveneilyalueen ulkopuolella myös rei
tistön puuttumisesta. Veneilyn kehittäminen alueelle edellyttääkin ve
neilyn ja vesimatkailun nykytilan ja myös tarpeiden kartoittamista se
kä veneilyn ja vesimatkailun edistämiseen tarvittavien toimenpiteiden
selvittämistä.
Tämän suunnitelman päätavoitteena on alueen luontaisten edellytysten
kartoittaminen veneilyn kannalta ja veneilyn ja vesimatkailun kehit
täminen siten, että vesiin liittyvät arvot tulevat tasapuolisesti hyö—
dynnetyiksi. Tavoitteena on toteuttamiskelpoinen suunnitelma, joka
palvelisi sekä kuntia että valtion virastoja veneilyyn liittyviä pää
töksiä tehtäessä.
Suunnitelmassa on tarkoitus ottaa huomioon myös vesistön muut käyttö—
muodot, erityisesti uitto, loma—asutus ja kalastus, jotta ristiriidat
veneilyn ja muiden käyttömuotojen välillä olisivat mahdollisimman vä
häiset.
Erityistä huomiota suunnitelmassa tulee kiinnittää luonnonsuojeluun.
Maa— ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on ehdottanut Rauta
lammin reittiä kansallisvedeksi , ja seutukaavaliittojen virkistykseen
ja suojeluun liittyvissä vaihekaavoissa on Konnevesi merkitty erityis—
selvitysalueeksi, minkä vuoksi varsinkin näillä alueilla tulee suoje—
lunäkökohdat ottaa huomioon.
Veneilyharrastusta pyritään edistämään eri veneilymuotojen toimintamahdollisuuksia parantamalla. Veneilyn osalta on tavoitteena veneily
reitistön aikaansaaminen. Tässä ovat keskeisinä tehtävinä eri tarkoi
tuksiin sopivien reittien osoittaminen, opastuksen ja informaation
järjestäminen, rantautumisalueiden varaaminen sekä satamicn rakenta
minen. Suunnittelualueen luonteen vuoksi tullaan painottamaan erityi
sesti vesiretkeilyä.
Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään suunnittelualueella vaki
naisten asukkaiden veneilytottumuksiin sekä heidän tarpeisiinsa sa
tamien, väylien ja reittien osalta.
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Veneulkoilua voidaan harrastaa lhes kaikilla suunnittelualueen al—
tailla. Luonteeltaan paikallisena ja kestoltaan lyhyenä veneulkoilu
ei aseta sanottavia vaatimuksia reitistön suhteen. Vilkkailla veneulkoilualueilla on kuitenkin pyrittävä kiinnittämään huomiota venei—
lyn turvallisuuteen. Satamien osalta on tavoitteena saada asutuskes
kusten lähistölle ja muihin veneilyn lähtöpisteisiin venesatamia ja
—valkamia veneulkoiluun käytettävän kaluston säilyttämistä varten.
Taajamien lähivesiltä ja muilta vilkkaimmilta veneulkoilualueilta
tulee varata riittävästi lyhytaikaiseen oleskeluun sopivia rantau—
tumispai kkoja.
3.22Vesiretkeily
Vesiretkeilylle suunnittelualue tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Saari
järven reitti ja Rautalammin reitin alaosa luonnontilaisina vesineen
ja monine koskineen sekä myös muutamat sivureitit soveltuvat erino
maisesti vesiretkeilyyn.
Vesiretkeilyn osalta on päätavoitteena osoittaa luonnonolosuhteiltaan
vaihtelevia ja mielenkiintoisia reittejä. Suurilla järvillä näiden
reittien tulee olla suojaisia ja mieluummin erillään muun liikenteen
käyttämistä reiteistä. Tavoitteena on löytää vesiretkeilyä varten eri
tyisesti koskireittejä sekä kiertoreittejä, joiden lähtö- ja paluu—
paikka ovat lähellä toisiaan, ja pyrkiä myös selvittämään vesiretkel
lyn kannalta merkittäviä yhteyksiä suunnittelualuetta ympäröiviin mui
hin vesistöalueisiin.
3.23Veneretkeily

ja

-matkailu

Suunnittelualueella voi veneretkeilyä harjoittaa pääveneilyalueen li
säksi vain alueen suurimmilla järvillä. Venematkailu on mahdollista
vain päävenei lyalueella.
Nykyinen väylästö riittää pääveneilyalueella muutamin parannuksin sekä
veneretkeilyn että —matkailun tarpeisiin. Kuntakeskuksiin ja tärkeim
piin kyläkeskuksiin ja matkailukeskuksiin tulee saada väylä tai reitti.
Pääveneilyalueen ulkopuolella reittejä tai väyliä tarvitaan muutamilla
alueen suurilla järvillä, kuten Kivijärvellä, Koliman alueella ja Suon—
teenselällä.
Purjeveneellä tapahtuva retkeily ja matkailu on mahdollista vain pää—
veneilyalueella. Purjeveneet käyttävät yleensä samoja reittejä ja väyliä
kuin moottoriveneetkin. Purjeveneet asettavat tosin väylän syvyydelle,
leveydelle ja varsinkin alikulkukorkeudelle suurenlpia vaatimuksia.
Suunnittelualueella tulee reitistön ja väylien osalta purjehtijoiden
tarpeet ottaa huomioon pääveneilyalueella ja varsinkin Keiteleellä.
Satamien osalta on tavoitteena satamaverkoston kehittäminen sellaiseksi,
että se palvelisi myös veneretkeilyn ja —matkailun tarpeita. Kotisata—
mien tulisi olla palveluiltaan monipuolisia, ja tärkeimmissä satamissa
tulee polttoainehuolto saada rannan tuntumaan. Vieras- ja huoltosataina—
vetkkoa tulee kehittää ja näiden satamien tulisi olla helposti saavutet
tavissa myös suurilla veneillä. Veneretkeilyä varten on varattava ran—
tautumispaikkoja, jotka olisivat sopivia virkistystarkoituksiin. Selkä
vesien alueelta tulee lisäksi varata suojasatamia.
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Veneurheilu ei aseta vaatimuksia niinkään reittien ja kohteiden suh
teen kuin harrastusalueiden ja niihin liittyvien satamien suhteen.
Kilpasoudussa ja -melonnassa käytetään yleensä vakiintuneita suojai—
sia vesialueita suurten keskusten läheisyydessä. Nämä, samoin kuin
ratapurjehdukseen käytetyt alueet tulee mahdollisuuksien mukaan suo
jata häiritsevältä käytöltä. Moottorivenekilpailujen ja vesihiihdon
harrastusalueet tulee sijoittaa siten, ettei muille vesillä liikku—
jille aiheudu vaaraa. Melua ja häiriötä aiheuttavat veneilytoiminnat
tulee sijoitaa riittävän etäälle asutuksesta, loma-asutuksesta ja
muusta virkistystoiminnasta.
3.25Muu

veneiden

käyttö

Muu veneiden käyttö sisältää lähinnä veneiden käytön kalastuksessa ja
kulkuyhteyksien takia. Kiinteä asutus käyttää vielä jossain määrin
veneitä kulkuyhteyksien takia. Suunnittelualueella erityisesti Kivi—
järvellä vene on tärkeä kulkuväline. Saarissa oleviin loma—asuntoihin
kuljetaan luonnollisesti veneellä ja jonkin verran myös ranta-alueella
sijaitsevien kulkuyhteyksien ollessa huonot.
Reitistön osalta on tavoitteena runsaimmin käytettyjen kokemusperäis
ten reittien saattaminen turvallisemmiksi merkitsemällä ne sekä maas
toon että kartalle. Myös huomattavasti matkaa pidentävien esteiden
poistaminen tulee kysymykseen.
Tärkeimpiin kohteisiin olisi rakennettava ainakin yleinen laituri.
Myös kyläkeskusten venerartojen tarve tulisi selvittää ja tarpeelli
sun kohtiin varata veneranta ja mahdollisesti rakentaa laituri.
Loma-asutuksen tarpeisiin tulisi myös varata venerantoja lähtöpaik
koihin, joihin on tieyhteys.
3.3 LAIVAMATKAIU)
Nykyinen väylästö riittää pääveneilyalueella muutamin parannuksin myös
laivaliikenteen tarpeisiin. Tavoitteena on saada väylä kuntakeskusten
lisäksi myös tärkeimpiin matkailukohteisiin. Satamien osalta on tavoit
teena saada kuntakeskuksiin ja merkittäviin matkailukohteisiin laivoja
varten käyttökelpoiset laiturit. Laitureita tarvitaan matkustajien ot
tamista ja jättämistä varten myös tärkeimpiin kyläkeskuksiin ja esimer
kiksi paikkoihin, joihin on hyvä tieyhteys.
Laivaliikenteen kehittämiseksi olisi sopivien kohteiden löytäminen tär
keää. Muutama rantautumispaikka laitureineen tarvitaan sopiviin saatiin.
Vesi- ja maalhikenteen yhteensovittaminen niin, että matkan voi esimer
kiksi aloittaa laivalla ja jatkaa linja—autolla tai junalla, saattaa
vilkastuttaa järvimatkailua, samoin kuin matkailun markkinointiorgani
saatioiden yhteistyö.
3.4 OS-AiUEITA KOSKEVAT TAVOITTEET
Saarijärven reitin vesistöalueella
on päätavoitteena vesiretkeilyn edistäminen. Jo toteuttamisvaiheessa
olevalle Kyyjärvi-Saarijärvi—veneilyreitille pyritään löytämään sopi
via sivureittejä. Reittiä voidaan myös jatkaa Summasjärveltä eteenpäin.
Varsinaisia moottorivenereittejä ei alueelle osoiteta.
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Ki vii ä rven- Muu ruej ä rven alueella on
tavoitteena osoittaa Kivijärvelle moottorivenereitistö, joka palve
lisi lähinnä vakituisen ja loma—asutuksen tarpeita. Tavoitteena on
myös satamaverkoston kehittäminen. Muille osa-alueen altaille ei
osoiteta moottoriveneteittejä. Vesitetkeilyä pyritään kehittämään
koko alueella.
K o 1 i m a n a 1 u e e 1 1 a on tavoitteena aikaansaada Muuras-,
Alva- ja Kolimajärvellemoottorivenereitistö sekä siihen liittyvä
satamaverkosto. Alueen vesiretkeilymahdollisuuksia pyritään myös
kehittämään.
P ä ä v e n e i 1 y a 1 u e e 1 1 a on tavoitteena kehittää kaiken
laista veneilyä ja vesimatkailua. Väylästöä pyritään täydentämään
uusilla väylillä tai reitillä sekä väylänparannustoimenpiteillä. Sa
tamaverkostoa pyritään myös kehittämään. Reitistön ja satamien kehit
tämisessä pyritään ottamaan huomioon sekä veneilyn että laivamatkai—
lun tarpeet. Tavoitteena on löytään’ös veneilylle ja vesimatkailulle
sopivia kohteita. Vesiretkeilyä pyritään kehittämään lähinnä sopivi
en suojaisten teittien osoittamisella.
Muilla pääveneilyalueen altaisiin laskevilla reiteillä pyritään sel
vittämään vesiretkeilymahdollisuudet ja myös kehittämään vesiretkei
lyä. Tavoitteena on paitsi reittien osoittaminen myös selvittää yh
teydet muihin vesistöihin. Alueet merkittävimmille järvialtaille py
ritään osoittamaan myös moottorivenereittejä. Tarkoitus on kehittää
myös alueen satamaverkostoa.
Leppä veden
Kyn s i veden alueella on ta
voitteena saada alueen tärkeimmille järville moottorivenereitistö
ja kehittää tähän liittyvää satamaverkostoa. Myös vesiretkeilyä py
ritään edistämään.
-

3.5

MUUT SUUNNITTELUUN LIITTYV1T TEKI]1T

3.51 U i

t t o
iJiton aluevaraustarpeet, kuten nipunpudostuspaikat, puutavaran varas—
toalueet ja suojapaikat väylien varrella, on suunnittelussa otettava
huomioon. Tällöin on toisaalta pyrittävä vähentämään tarpeetonta ve
neilyä uiton kannalta ensisijaisilla vesialueilla ja samalla estämään
mahdolliset vaaratilanteet ja toisaalta on pyrittävä suojaamaan venei
lyn ja laivamatkailun kannalta tärkeät satama-alueet ja rantautumis
paikat muulta häiritsevältä toiminnalta. Veneilyä haittaavat vanhat
käytöstä poistetut uittolaitteet olisi poistettava.

3.52

M u u

v e s i e n

v i r k i s t y s k ä y t t ö

Suunnittelualueen kuntien virkistys- ja ulkoilualueet tulisi sijoittaa
siten, että ne olisivat vesitse saavutettavissa, mikä lisäisi niiden
käyttömahdol 1 i suuksi a.
Veneilyn kannalta ensisijaiset kohteet, lähinnä tarpeellisimmat ran—
tautumispaikat tulee suojata loma—asutukselta tai muulta rakentamiselta.
Erityisesti huomattavimpien asutuskeskusten lähistöllä tarve rantautu—
mispaikkojen suojaamiselle on suuri, koska vapaille rannoille kohdis
tuu loma—asutuspainetta ja toisaalta veneulkoilu vaatii rantautumis—
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paikkoja nimenomaan asutuskeskusten lähistöltä. Reittien ja rantautu—
mispaikkojen sekä häiriötä tuottavien veneilytoimintojen osoittamista
keskeisimpien loma—asutusalueiden lähistölle tulee välttää. Venevalka
mia tulisi osoittaa myös saatiin sijoittuneen loma—asutuksen tarpeisiin.
Huolto- ja vierassatamat on suunniteltava siten, että ne palvelevat myös
loma-asutuksen tarpeita.
3.53 K a 1 a s t u s
Veneily- ja vesimatkailureittejä suunniteltaessa olisi otettava huomi
oon myös kalastus ja sen tarpeet. Mahdollisuuksien mukaan tulisi vält
tää veneilyreittien ja -alueiden osoittamista tärkeiksi katsottaville
kalastusalueille ja kalojen lisääntymisalueille.
Merkittävien kalastusalueiden läheisyyteen rakennettavissa satamissa
tulisi olla lastin purkamismahdollisuus. Näiden satamien sijoittami
sessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että kulkuyhteydet kalojen
jalostuslaitoksiin ja markkinointikohteisiin olisivat riittävän hyvät.
Myös suojasatamien sijoittamisessa tulisi kalastuksen tarpeet ottaa
huomioon.
3.54 Y m p ä r i s t ö n s u

0

j e 1 u

Vesimatkailuun ja —retkeilyyn liittyvistä haitoista on merkittävimpiä
ranta-alueiden roskaaminen ja kuluminen. Muita luonnolle aiheutuvia
haittoja ovat öljyn ja polttoaineiden joutuminen veteen, peräaaltojen
ja potkurivirtojen aiheuttamat haitat sekä melu. Tämän vuoksi tulisi
pyrkiä estämään luonnon roskaantumista järjestämällä satamiin ja ran—
tautumispaikkoihin jätehuolto.
Reittejä ja rantautumispaikkoja ei saisi sijoittaa siten, että aiheu—
tetaan kulutuspainetta arvokkaille luonnonsuojelu- tai maisemakohteille.
Tietyillä alueilla tulisi liikkumista rajoittaa. Veneilyn häiriövaiku—
tusten vähentämiseksi olisi ainakin moottoriveneily kokonaan estettävä
pienillä suljetuilla vesialueilla ja tärkeimillä kalaston— ja linnuston—
suojelualuei 1 la.

53
4.

V E N E 1 L Y N
TEET

4.1

VENE- JA ALUSKANTA

4.11

Y 1 e i s t ä
Suomessa on arvioitu v. 1975 olleen yli puoli mil,joonaa eri tyyppistä
venettä. Näistä noin 200 000 oli moottoriveneitä; purjeveneitä ja ka—
nootteja arvioitiin olevanl5 000
20 000 kumpiakin.
Soutuveneiden määrän on arvioitu olleen runsaat 300 000 kappaletta.
Arvion pohjatietona on ollut tie- ja vesirakennushallituksen vuonna
1970 tekemä valtakunnallinen kuntakohtainen kyselytutkimus.

N Y K Y T 1 L A

J A

K E H 1 1 Y S E N N U 5-

-

Tämän työn yhteydessä on kesällä 1978 kunnille tehty kysely venemää
rien tarkistamiseksi. Kyselylomakkeella tiedusteltiin suunnittelu—
alueen kunnissa olevien moottori-, purje- ja soutuveneiden sekä lai
vojen määriä vuosina 1970 ja 1975 sekä arviota vuodelle 1980. Kysely
lomakkeen liitteenä oli TVH:n moottori- ja purjevenemäärien arviot
vuodelta 1970. Liitteellä 1 on yhteenveto kuntien vastauksista.
Ilmoittaessaan venemääriä kyselykaavakkeella on kunnissa ollut erilai
sia tulkintoja kysymyksistä. Eräät kunnat ovat ilmeisesti ilmoittaneet
ainoastaan kunnan vakinaisten asukkaiden omistamat veneet ottamatta
huomioon loma-asutusta, tai raja moottori— ja soutuvenekäsitteiden vä—
lillä on ollut epäselvä.
Näihin kuntien venemääräarvioihin perustuen on työryhmä tarkistanut
määriä ottamalla vielä huomioon kuntien väestö- ja loma-asuntomäärät.
Huomiota on kiinnitetty myös kunnan vesipinta-alan suuruuteen. Liit
teessä 2 on työryhmän arvio venemääristä vuonna 1975 ja ennusteet
vuosille 1985 ja 2000.
Suunnittelualueella olevien veneiden määrästä on liitteessä 3 esitetty
arvio suurimmilla järvillä. Taulukosta nähdään myös arvioitu venekan
nan kehitys vuosina 1985 ja 2000. Venemäärien jakautumisen arvioimiseen
on käytetty mm. loma-asuntojen määrää eri altailla. Taulukossa on näh—
tävänä myös nämä luvut.
4.12 A 1
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Veneiden lukumäärän kasvua seurataan Suomessa ainoastaan rekisteröityjen
veneiden osalta. Veneliikenneasetuksen mukaan moottoriteholtaan yli
20 hv:n perämoottorivene ja yli 50 hv:n sisäperä- tai sisämoottorivene
on ilmoitettava sen läänin pitämään moottorivenerekisteriin, jonka alu
eella sitä pääasiassa käytetään. Seuraavassa taulukossa on tietoja rekis—
teröityjen veneiden määristä 1970-luvulla.
Taulukko 4

Rekisteröidyt moottoriveneet vuosina 1970—1978
Vuosi

K-S lääni
kpl

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

$24
911
1005
1120
1219
136$
1521
1642
1794

Kuopion lääni
vuosi—
kasvu %
10,6
10,3
11,4
8,8
12,2
11,2
8,0
9,3

kpl
586
706
826
1027
1191
1383
1582
1781
1973

vuosi—
kasvu %
20,5
17,0
24,3
16,0
16,1
14,4
12,6
10,8
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Rekisteröityjen veneiden määrä on kasvanut koko maassa 1970—luvun
ensimmäisellä puoliskolla n. 10 % vuodessa. Vuosina 1970—78 Keski—
Suomen läänissä kasvu on ollut 10,2 % ja Kuopion läänissä 16,4 %.
Taulukossa esitettyjä venemääriä voidaan käyttää apuna sekä moottori
veneiden määrää että sen kasvua arvioitaessa. On kuitenkin huomattava,
että käytöstä poistetuista veneistä ei aina tehdä ilmoitusta venere
kisteriin, joten veneiden poistuma ei kokonaan näy taulukon tiedoissa.
Rekisteröityjen veneiden kasvuprosentteja ei voida yleistää koko venekantaa koskeviksi eikä niillä sellaisenaan voida ennusa edes moottori—
veneiden määrän kasvua.
TVH:n venesatamatutkimuksessa on laadittu ennuste kaikkien moottorive—
neiden määrän kasvulle vuodesta 1970 eteenpäin. Maksimiennusteena sii
nä on pidetty henkilöautokannan kasvuun perustuvaa ja miniminä 2 % vuo—
tuista lisäystä. TVH:n mukaan voidaan realistisempana pitää 3 % vuosikasvua.
Suomen Moottoriveneliiton arvion mukaan kasvaa moottorivenekanta
.15 % vuodessa. Vuosittaista poistumaa ei ole otettu huomioon.

10..

Suomen Vene- ja moottoriyhdistys kerää tilastoja myytyjen venemootto
reiden määristä talousalueittain. Tätä tilastoa käytettäessä on arvi—
oitava vuotuinen poistuma erikseen. Seuraavassa taulukossa on vene—
moottoreiden tukkutoimitustilastosta yhteenlasketut myyntimäärät.
Taulukko 5

Vuosi

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Venemoottoreiden tukkumyynti Kuopion ja Jyväskylän talousalueilla sekä koko maassa vuosina 1970-1978.
Koko maa
myynnin
kpl
muutos %
16
19
22
24
22
23
22
20
23

440
048
739
698
008
668
675
500
714

15,9
19,4
8,6
-10,9
7,5
—4,2
—9,6
18,2

Kuopion talousalue
myynnin
kpl
muutos %
1
1
1
1
2
2
1
1
1

110
485
733
786
098
044
620
684
611

33,8
16,7
3,1
17,5
-2,6
—20,7
4,0
—4,3

Jyväskylän talousalue
myynnin
kpl
muutos %
704
000
172
124
043
060
117
911
1 316
1
1
1
1
1
1

42,1
17,2
—4,1
-7,2
1,6
5,4
-18,4
46,3

Taulukon 5 tiedot sisältävät vain venemoottoreiden tukkumyyntitiedot.
Taulukosta saa käsityksen venemoottoreiden määrän kasvusta. Mikäli ve
nemoottorei den tukkumyynti tietojen avul la arvioidaan moottori venei den
määrän vuotuista kasvua, on tiedettävä moottoriveneiden määrä vuoden
1970 alussa ja lisäksi venemoottoreiden vuotuinen poistuma.
Venemäärien kasvua on arvioitu monella eri tavalla. Seuraavassa taulu
kossa on esitetty venemäärän kasvuprosentteja olettamalla eri suuruisia
poistumia.

Taulukko 6

Vuosittaisen kasvuprosentin riippuvuus poistumasta

Poistuma

Vuosittainen kasvu 1910-luvulla

%

0)

I0

5
7
9

5,9
4,2
3,0

-

—

-

9,1
7,5
6,0

TVH:n ennusteissa pidetään moottotivenetiheyden kyllästymistajana koko
maata ajate1len 12-15 asukasta/moottorivene. Veneilylle erityisen edul
lisilla alueilla voi tosin olla moottorivene kymmentä asukasta kohti.
Purjeveneiden määrä kasvaa Suomen Purjehtijaliiton arvioiden mukaan
15.. .20 % vuodessa. Nämä luvut kuvannevat seuroihin liittymistä ei
vätkä venemäärän kasvua. Kasvu on voimakkaampaa kevytveneiden luokissa
kuin suurien köliveneiden luokissa.
Loma-asuntojen vuosittainen lisäys suunnittelualueella on vuosina 1968—
1976 ollut keskimäärin 9,6 %. Seutukaavaliittojen ennusteiden mukaan
vuotuinen lisäys tulisi vuoteen 1985 asti olemaan keskimäärin 6,8 %
ja sen jälkeen vuoteen 2000 asti 4,2 %. Nämä ennusteet ovat kuitenkin
osoittautuneet hieman liian suuriksi. Loma—asuntojen määrän kasvu on
läheisessä yhteydessä venemäärän kasvuun, sillä loma—asunnot sijaitse
vat suurimmalta osalta lähellä rantaa.
Tämän tutkimuksen yhteydessä kunnille tehdyssä kyselyssä pyydettiin
kuntia arvioimaan venekantaansa vuonna 1980. Näiden arvioiden mukaan
keskimääräinen vuosikasvu vuosina 1975-1980 on moottoriveneiden osalta
suunnittelualueella n. 9 %, soutuveneiden osalta n. 4 % ja purjevenei—
den osalta n. 44 %.
Suunnittelualueen soutuvene- ja moottotivenekanta tulee ilmeisesti kas
vamaan samalla tavoin kuin koko maan soutu— ja moottorivenekanta. Tosin
loma-asuntojen määrän kasvu alueella on ilmeisesti koko maan kasvua
suurempi ja tämä saattaa aiheuttaa sen, että myös venekannan kasvu on
suutempi kuin keskimäärin koko maassa. Mikäli suunnitellut kanavahank—
keet toteutetaan lähivuosina, tulee suurten moottoriveneiden määrä alu
eella lisääntymään maan keskiarvoa enemmän. Putjeveneiden ja kanoottien
määrä tulee kasvamaan ilmeisesti nopeammin kuin muualla maassa keskimää—
ri n.
Seuraavassa taulukossa on esitetty arvioidut venekannan kasvuprosentit
suunnittelualueella. Arviota laadittaessa on otettu huomioon väestö—
ja loma-asuntomäärän kasvu alueella sekä veneilyyn soveltuvan vesistön
suuruus alueella.
Taulukko 7
Venetyyppi
Soutuveneet
Kanootit
Moottori veneet
Purjeveneet

Veneiden määrän arvioitu kasvu suunnittelualueella
1975-1985

1985-2000

2
5
5
10

1
2
2
5

(%)
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4.l3Yksi tyi

nen

veneka 1
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Yksityisellä venekalustolla tarkoitetaan tässä kaikkia muita kuin ammat
tiliikenteessä olevia aluksia. Liitteenä 1 olevassa taulukossa on kun
tien arvioimat venemäärät vuosina 1970-1975 ja 1980 sekä suunnittelutyö—
ryhmän arviot liitteellä 2 venemääristä vuosina 1975-1985 ja 2000.
Työryhmän arvioidessa vuoden 1975 venemääriä olivat arviointiperusteina
kunnan asukasluku, loma-asuntojen määrä, kunnan vesipinta-ala ja vesis
töjen suuruus.
Taulukossa 8 on tietoja venemoottorien tukkumyynnin jakautumisesta eri
kokoisten moottorien osalle.
Taulukko 8

Venemoottoreiden tukkumyynti Kuopion ja Jyväskylän talousalueilla vuosina 1970—1978. /22/.

Moottorityyppi

Koko maa
kpl

Perämoottorit 0-5 hv
1
5,1—20 hv
“
20,1—
Sisämoottorit
yht.

95923
60560
21271
17736
195490

%
49,0
31,0
11,0
9,0
100

Kuopion talousalue

Jyväskylän ta—
lousalue

kpl

%

kpl

9262
4593
1130
186
15171

61,1
30,2
7,5
1,2
100

%

6373
2252
598
224
9447

67,5
23,8
6,3
2,4
100

Taulukosta voidaan todeta pienten, alle 20 hv moottoreiden suuri osuus
kaikkien moottoreiden myynnistä. Koko maassa näiden osuus on 1970-luvul
la ollut 80 %. Kuopion ja Jyväskylän talousalueilla myyntimäärä on ollut
vielä suurempi , hieman yli 90 %.
Tällä hetkellä käytössä olevista venemoottoreista voidaan arvioida n. 60%
olevan lähinnä soutuvenekäyttöön tarkoitettuja, teholtaan korkeintaan 5
hv:n perämoottoreita. Arviolta 10 % moottoreista käytetään veneissä, jot
ka soveltuvat yöpymiseen. Valtakunnallisten arvioiden mukaan on moottori—
veneistä n. 26 % ja purjeveneistä n. 50 % veneretkeilyyn soveltuvia.
4.14 A m m a t t i m a i s e e n iii a t k u s t a j a 1 i
teeseen käytettävät alukset

i

k e n

Koko suunnittelualueella on nykyisin vain kaksi ammatti
matseen matkustajaliikenteeseen käytettävää alusta. Nämä
ovat Ilves—Laivat Oy:n m/s Suvetat ja laivuri Simo
Lahikaisen m/s Marilyn.
Ilves-Laivat Oy:n omistaman Suvetar—laivan keskuspaikka
na on ollut Viitasaari, josta käsin se on aloittanut
liikennöimisen kesällä 1980. Aluksen pituus on ?1 ,6 rn
ja matkustajapaikkoja siinä on 150. Suvetar on katamaran
tyyppinen kaksikerroksinen laiva, missä on ravintola ja
sauna. Yhtiö harjoittaa sekä reittiliikennettä että
risteily— ja tilausliikennettä.
Laukaalainen m/s Marilyn on kunnostettu hinaajasta mat
kustaja—alukseksi. Sen pituus on 15 m ja matkustaja—
paikkoja tällä hetkellä 30. Suunnitteilla olevan kunnos—
tuksen jälkeen matkustajapaikkoja olisi 40. Aluksella
on kahvio ja sauna. Pääasiallisena liikennemuotona
ovat risteilyt ja tilausliikenne.

57
Ilves—laivoilla on suunnitelmissa uuden aluksen hankkiminen lähivu
osina.
Lisäksi alueelle on tulossa uuden yrittäjän alus kesällä 79.
4.15 M a t k a 1

1

u y r 1

t y s t e n

v e n e k a 1

u s t o

Matkailuyritysten venekalustosta on saatu tietoja kyselyn
avulla. Kai
killa 13 kyselyyn vastanneilla rnatkailuyrityksellä on soutuv
ene. Niitä
on vastanneilla yrityksillä yhteensä 71 kpl. Suurimat yksi
ttäisen yri
tyksen omistamat soutuvenemäärät ovat 20 kpl, 17 kpl
ja 10 kpl.
Muilla yrityksillä on keskimäärin 3 soutuvenettä. Purjev
eneitä on kah
del]ä matkailuyrityksellä yhteensä 6 kpl. Kanootteja
on yhdellä yrityk
sellä yhteensä 5 kpl. Yhdellä matkailuyrityksellä on
avomoottorivene.
Lisäksi yritysten kalustoon kuuluu purjelautoja.
Kysely tehtiin kaikkiaan 18 matkailuyritykselle. Vastaa
matta jättäneis—
tä yrityksistä yksi oli motelli ja neljä leirintäalu
eita. Näiden vene
kalusto käsittää luultavasti vain soutuveneitä. Mikäli
arvioidaan että
vastaamatta jättäneill yrityksillä on keskimäärin
kolme soutuvenettä
on suunnittelualueen matkailuyrityksillä kaikkiaan
85 soutuvenettä,
6 purjevenettä, 5 kanoottia ja 1 moottorivene.
Yrityksiltä tiedusteltiin myös niiden venekalustoon
liittyviä suunnitel
mia ja tavoitteita. Vastanneista yrityksistä kahdeksan
ilmoitti lisää—
vänsä venekalustoaan tulevaisuudessa. Moottoriveneitä
aikoi hankkia kak
si yritystä. Purjeveneiden hankkimista suunnittelu neljä
ja kanoottien
kolme yritystä. Myös soutuveneitä aiottiin hankkia lisää
. Eräs yritys
aikoi hankkia polkuveneitä. Myös purjelautojen sekä
soutuveneisiin
tarkoitettujen purjei den hankkimi sta suunniteltiin.
4.16 V e n e 5 1 yj a v e s i u r h e i
venekal usto

1

u s e u r o

j e n

Suunnittelualueella toimii yhteensä kolme
purjehdusseu—
raa ja yksi vesipartiolippukunta. Näis
tä toimivat Viita
saarella Wiitasaaren Purjehdusseura ry.
ja Viitasaaren
junioripurjehtijat ja Äänekoskella Ala-Keit
eleen pursi
seura ja partiolippukunta Metsä-Veikot.
Purjehdusseurojen ja vesipartiolippukunnan venekalustosta on saatu tie
toja tehdyn kyselyn perusteella. Seurojen venekaluston määrä on melko
vähäinen. Wiitasaaten Purjehdusseuta ja Ala-Keiteleen purjehtijat omis
tavat molemmat yhden purjeveneen. Partiolippukunta Metsä-Veikkojen o
mistuksessa on yli 10 m:n pituinen laiva ja yksi soutuvene.
Veneiden lisäksi seurat omistavat muuta veneilyyn liittyvää kalustoa
kuten veneenkuljetusvaunuja ja kilpaputjehduksessa tarvittavaa valineis
töä. Kahdella seuralla on myös satama-alueella laituri ja kalustovaja.
Myös seurojen jäsenten omistamien veneiden määrä on saatu kyselystä.
Liitteessä 4 on esitetty seurojen jäsenmäärä sekä jäsenten omistamien
eri tyyppisten veneiden määrä.
Veneilyseurojen suunnitelmiin kuuluu tulevaisuudessa uusien alusten
hankinta sekä jo omistuksessa olevan kaluston kunnossapito. Tiedustel—
taessa seurojen venekaluston lisäystä vuosina 1978—83 saatiin arviolta
kiintokölisten purjeveneiden lisäykseksi 10 kpl ja nostokölisten lähes
70 kpl. Puolikatettujen moottoriveneiden ja laivojen määrät tulevat li
sääntymään molemmat kolmella. Soutuveneiden lisäykseksi on arvioitu
30 kpl ja kanoottien 60 kpl vuoteen 1983 mennessä. Muita tavoitteita
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ovat Wiitasaaren Purjehdusseura ry:Hä suuren satama-alueen hankinta
tarvittavine laitteineen. Viitasaaren juniorpurjehtijoilla tukialuksen
hankinta, Ala-Keiteleen purjehtijoilla laskuluiskan teko Mustanniemeen,
koulutusveneen i i rantakärryjen hankinta ja parti oli ppukunta Metsä-Vei
koilla pelastusaluksen koneiston ja sukelluslaitteiden uusiminen.

—

4.2

ALUSTEN KÄYTTt3

4.21 L a i v a m a t k a i
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Useita vuosia keskeytyksissä ollut laivaliikenne alkoi suunnittelualu
eella uudelleen vuonna 1977, jolloin m/s Suvi ja m/s Marilyn aloitti
vat liikennöimisen.
Suvi-laivan liikennöinti on lakkautettu 1979 kesäkauden päättyessä.
Ilveslaivat Oy on aloittanut liikennöinnin kesällä 1980 uudella
Suvetar-laivalla.
M/s Suvetar on liikennöinyt pääasiassa Keiteleellä. Säännöllistä
reittiliikennettä on ollut kolmena päivänä viikossa, tiistaisin
Viitasaarelta Suolahteen, keskiviikkona Suolahdesta Käpykoloon
ja torstaisin on ollut pohjois—Keiteleen reitti. Reittiliiken—
teen lisäksi alus on harjoittanut risteily— ja tilausliikennettä.
Erikoisristeilyjä ovat olleet mm. juhannusristeilyt, Muikkuvesti
vaalit, Kanavaretket sekä tanssi- ja lauluristeilyt.
Liikennöinnin haittana ovat lähinnä olleet liian matalat sillat
ja kapeat kanavat. Hännilänsalmen sillan ali on päästy vain
alkukesästä, kun vesi on ollut matalalla ja silloinkin on täyty
nyt kaataa laivan masto.
Suvi-laivan matkustajamäärä oli noin 4 500 sekä vuonna 1977 että
1978. Suvetar-laivan matkustajamäärä oli vuonna 1980 noin 6 380,
joista ulkomaalaisia oli 18 prosenttia.
M/s Marilynin liikennöintialuena on Saravesi. Aluksella harjoite
taan vain kiertoajelua. Säännöllisiä kiertoajeluja on ollut lauan
taisin ja sunnuntaisin. Näiden lisäksi on arkipäivinä suoritettu
tilausajoja. Tarvaalanvirtan matala silta estää aluksen pääsyn
Kuusvedelle ja Lievestuoreenjärvelle eikä laivan liikennöinti—
aluetta voi siten laajentaa. Matkustajia on m/s Marilynillä ollut
v. l77 noin 1 000 ja v. 1978 noin 1 500.
4.22 V e n e 1 i i k e n t e e n

m ä ä r ä

Suunnittelualueen veneliikenteen määrää koskevat tiedot ovat suhteel
lisen vähäiset. Veneliikenteen arvioinnissa voidaan käyttää apuna
lähinnä vain kanavien sulutustietoja sekä 1970—luvun alkupuolella
suoritetun veneliikennelaskennan tuloksia.
Kanavilla tilastoitujen alusten määrä on kasvanut vuosien 1960 ja
1974 välisenä aikana yli kolminkertaiseksi. Vuotta kohden las
kettu keskimääräinen kasvu on ollut 5,8 %. Veneliikenne muodostaa
suurimman osan, liki 2/3 alusliikenteen kokonaismäärästä.
Taulukossa 9 on esitetty suunnittelualueen neljän sulkukanavan
veneliikenne vuosina 1970—1975.
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Taulukko 9

Kanava
Kolu
Kerkonkoski
Kiesimä
Neituri

Veneliikenne sulkukanavilla

1970

/24/, /25/

Veneitä (kpl)
1971
1972

1973

1974

1975

231
497
326
212

206
420
190
240

157
190
168
162

240
258
298
208

290
419
355
147

210
442
389
172

Veneljikenteen kasvu suunnittelualueen sulkukanavilla on ollut selvästi
pienempi kuin koko maan sulkukanavilla keskimäärin. Neitutin ja Kiesimän
kanavilla veneliikenne on itse asiassa laskenta—ajanjakson kuluessa vä
hentynyt. Nykyisillä liikennemäärillä on kanavien sulutuskapasiteetti
riittävä.
Veneliikenteen alueellista jakautumista on vaikea selvittää vesihallituk
sen veneliikennelaskennan antamien tulosten tai sulkukanavien veneliiken—
teen perusteella. Veneliikennelaskennan havaintopisteistä vain yksi oli
suunnittelualueen järvellä (n:o 198 Leppävedellä). /12/
Pääveneilyalueella ainoat havaintopisteet olivat Kolun ja Neiturin kana—
villa.
Suunnittelualueen järvistä on siis ainoastaan Leppäveden osalta käytettä
vissä laskentatietoja. Muiden altaiden osalta on pyrittävä liikenteen
määrää arvioimaan. Vilkkainta veneliikenne suunnittelualueella on Leppäveden ohella Ala-Keiteleellä ?änekosken ja Suolahden lähivesillä, Viita
saaten ympäristössä sekä Suonenjoen lähivesillä.
Veneilyn ajallista jakautumista on tutkittu mm. edellä mainitussa vesi
hallituksen vuosina 1971-72 tekemässä tutkimuksessa ja myös maamme sul—
kukanavilla v. 1975. Taulukossa 10 on esitetty veneliikenteen jakautu
minen kuukausittain koko maassa vesihallituksen tutkimuksen mukaan ja
lisäksi suunnittelualueen kanavien veneliikenteen jakautuminen eri kuu
kausien osalle v. 1975. Taulukossa 11 on esitetty veneliikenteen jakau
tuminen eri viikonpäivien osalle. /12/, /25/.
Taulukko 10

Veneliikenteen jakautuminen eri kuukausien osalle
touko

kesä

8
2

21
14

Vesihallitus 1973
TVH 1975
Taulukko 11

vrk—liikenteen osuus

heinä

elo

syys

loka

33
42

24
26

10
12

4
3

muut
—

1

Veneliikenteen jakautuminen eri viikonpäiville

(%)

yhteensä
100
100

(%)

Ma

Ii

Ke

To

Pe

La

Su

yhteensä

12

7

12

7

18

23

21

100
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Taulukkojen avulla voidaan arvioida veneliikenteen ajallista jakautu
mista suunnittelualueella. Heinäkuun veneliikenteen määräksi saadaan
taulukon 10 keskiarvona noin 37 %. Mikäli oletetaan, että koko heinä
kuun ajan veneliikenne jakautuu eri viikonpäivien osalle taulukon 11
mukaan, saadaan lauantaina heinäkuussa tapahtuvan veneliikenteen mää
räksi noin 2,1 % vuotuisesta veneliikenteestä ja yhden heinäkuun vii
konlopun 5,7 % koko vuoden veneliikenteestä.
4.23V en ei den

käy ttö

vene i 1 ymu o d o i t tai n

Sisävesiveneilystä on vesihallitus kesällä 1974 tehnyt kyselytutkimuk
sen. Tutkimuksen yhteydessä on veneilijöiltä tiedusteltu tietoja ve—
neiden käytöstä Saimaan ja Päijänteen alueella. Seuraavassa taulukos
sa on eri tyyppisten veneiden käyttö eri tarkoituksiin. Lisäksi on ja
oteltu ensimmäisellä ja toisella sijalla oleva käyttö /17/.
Taulukko 12

Tominta

Veneen käyttöön liittyvä toiminta (N=vastaajien lukumäärä)

Ve ne tyyppi
Soutuvene, Purjepieni peräm.vene
vene
A: N=13
3: N=l0
A

3

Avonainen
moottorivene

A: N15 A: N=l02
3: N=l2 3: N 97
A
B
A
3

Kajuutallinen
moottorivene
A: N=82
3: N=77
A

8

matkat loma-asunnolle 8
7
8
33
4
17
4
“huviveneily”
31
30
33
21 24
12 43
veneretkeily
30
87
17
32 17
67 21
työmatkat tai ammat
tikalastus
8
1
1
kotitarve— tai vir
kistyskalastus
52
30
8
13 49
1 24
veneurheilu, kilpai
lutoiminta
7
33
1
5
3
muu
10
2
1
4
100% lOO%lOO%loC% 100%lOO% lOO%lOfl%
-

—

—

-

-

-

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

Koko aineis
to
A: N=?l2
3: N=l99
A
8
24
17
48

4
32
19

1
10

—

36

1

6
3
l00%l00’
-

Tutkimuksen mukaan soutuveneitä käytetään ensisijaisesti kotitat
ve- ja
vitkistyskalastukseen. Purjeveneitä ja kajuut llisia moottoriveneitä
käytetään ensisijaisesti veneretkeilyyn. Avonaisten tai tuulila
silla
varustettuja moottoriveneitä käytetään pääasiallisesti loma-asunnoille
tapahtuviin matkoihin.
Taulukossa olevia tietoja ei voida suoraan soveltaa suunnittelualu
eel
la tapahtuvaan veneilyyn, koska tutkimuksen otos ei edusta venekannan
rakennetta. Tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan taajamaväest
ön
ja keskimääräistä suurempien veneiden käyttäjien harjoit
tamaa venei
lyä
Vuonna 7971 on TVL tehnyt rekisteröityjä moottoriveneitä
koskevan kyse
lyn. Sen mukaan käytetään rekisteröityjä veneitä keskimäärin
koko maas
sa 100 tuntia vuodessa. Kuukausittain käyttö jakaantuu seuraa
vasti:
toukokuu 9 h, kesäkuu 22 h, heinäkuu 30 h, elokuu 23 h, syyskuu
11 h
ja lokakuu 5 h. Moottoriveneistä kuuluvat rekisteriin keskimääräis
tä
suuremmat veneet, joten käyttöarvioita e voida yleistää. Lisäksi
on
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huomattava, että suunnittelualueen venekannasta vain pieni osa kuu
luu moottori venerekisteriin. /23/.
4.24 S e u r o

j e n v e n e k a 1 u s t o n k ä y t t ö

Suunnittelualueella olevien veneilyseurojen toimintaan kuuluvat ve
sillä tapahtuva retkeily, erilaisten kilpailujen järjestäminen ja
koul utustoiminta.
Paitsi seurojen sisäisiä kilpailuja, järjestetään myös yhteisiä, täl—
la:inen on esimerkiksi Keiteleellä pidettävä Keiteleregatta. Muita kil
pailuja ovat olleet syystegatta, Ristikangas—Sumiainen-regatta, soutu
ja melontakilpailut sekä moottorialusten yösuunnistuskilpailut.
Seurat ovat järjestäneet myös kursseja ja koulutusta. Viitasaarella
on ollut kesällä 1973 navigaatiokurssi, purjehdusseminaareja ja
—kursseja sekä esittely— ja valistuskierros kouluilla. Toimintaan
kuuluvat vielä kerhokokoukset, veneiden- ja kanoottienrakennustoimin
ta, leirit ja retket.
Partiolippukunta Metsä—Veikkojen toiminta eroaa purjehdusseurojen toi
minnasta, sillä keskeisellä sijalla on pelastustoiminta ja erilaisiin
etsintöihin osallistuminen. Myös pelastusharjoituksia järjestetään eri
yhteisöjen kanssa.
4.25 M a t k a i 1 u y r i t y s t e n

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

k ä y t t ö

Suunnittelualueella toimivat matkailuyritykset ovat varanneet matkai—
lijoiden käyttöön yhteensä hieman yli 80 erityyppistä venettä. Kyselyyn
vastanneista 13 yrityksestä noin puolet tarjoavat maksuttoman soutuve—
neiden käytön matkailijoille, muutamat perivät siitä pienen vuokran.
Soutuveneillä tehdään tavallisimmin virkistys- ja kalastusretkiä, jotka
kestävät tavallisimmin 2
6 t. Soutumatkaa kertyy tällöin 3
10 km.
—

—

Kaksi matkailuyritystä on varannut käyttöön pienehköjä purjeveneitä.
Niillä tehdään yleisimmin n. 2 tuntia kestäviä lyhyitä purjehdusmatko
ja. Eräät yritykset lainaavat myös purjelautoja.
Moottoriveneellä tehdään 4
6 tuntia kestäviä, keskimäärin 10 km pit
kiä retkiä. Saarijärven reitillä voivat matkailijat harrastaa koskenlas
kua kanootilla. Valittavana on lyhyt 2
4 tuntia kestävä retki1iolfoin
lasketaan vain yksi koski tai pitempi 8
12 tuntia kestävä koskenlasku—
retki. Myös voidaan tehdä n. 24 tunnin tetki, jolloin yövytään reitin
varrella. Matkailuyritys vuokraa kanootit ja järjestää kuljetukset.
-

—

-

Keiteleellä on matkailijoilla mahdollisuus osallistua laivamatkoihin.
Niiden pituus on keskimäärin 30 km ja kesto n. 4 t. Muita matkailijoi
den suosimia harrastuksia ovat uinti ja kalastus. Paitsi vesitse, voi
daan kalastusretkiä tehdä myös esimerkiksi kuljettamalla matkailijat
autolla hyville kalastuspaikoille.
Tulevaisuudessa suunnittelualueen matkailuytitykset ilmoittavat lisää—
vänsä ja monipuolistavansa venekalustoaan. Myös uudet perustettavat
yritykset varannevat matkailijoille veneilym[idoTlisuuksia.
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5.

SUUNNIITELUKOHTEIDEN
T MI 5 TOIMENPITEET

5.1

SUUNNITTELUTIETOJEN HANKINTA

NYKYTILA

JA

KEHIT

5.11 K y s e 1 y t
Suunnittelussa tarvittavien tietojen hankkimiseksi suoritettiin kesäl
lä 1978 laaja kysely, Suunnittelualueen kunnille sekä alueella toimiville luotseille, veneily— ja vesiurheiluseuroille ja vesipartiolippu—
kunnille lähetettiin kullekin vastaanottajaryhmälle erikseen laadittu
kyselylomake. Myös vesistöjen rannalla sijaitseville matkailuyrityk
sille lähetettiin kyselylomake. Lähetettyjen ja palautettujen lomak
keiden määrät on esitetty taulukossa 13.
Taulukko 13.

Lähetetyt ja palautetut kyselylomakkeet kohderyhmittäin

Köhderyhmä
Kunnat
K—S seutukaavaliitto
P—S seutukaavaliitto
Luotsit + luotsipiiri
Matkailuyritykset
Veneilyseurat
Vesipartiolippukunnat

Kyselyjä lähetetty
kpl
19
7
7
18
3

Palautettu
kpl
18
7
5
13
3
1

Kunnille osoitetun kyselylomakkeen avulla pyrittiin selvittämään kunnan
alueella olevien veneiden määrä, ammattimaista vene- tai laivaliiken—
nettä harjoittavat yritykset, kalastusta harjoittavien ruokakuntien mää
rä, yleisesti käytetyt veneilyreitit ja -alueet, veneilyn kohde— ja
harrastusalueet, nykyiset satamat ja venetannat, satamapaikoiksi sovel
tuvat alueet sekä veneilyn mahdollisesti aiheuttamat häiriöt.
Luotseilta pyrittiin saamaan tietoja veneilyreiteistä ja satamapaikoik
si soveltuvista alueista sekä venei]yn turvallisuuteen liittyvistä teki
jöistä ja veneilyn aiheuttamista häiriöistä.
Matkailuyrityksiltä tiedusteltiin niiden toimintaan liittyviä tietoja,
yritysten venekaluston määrää, uuden kaluston hankintasuunnitelmia, yri
tyksen tarjoamia veneilymahdollisuuksia, yrityksen lähellä sijaitsevia
veneilyreittejä ja -alueita, veneilyn kohdealueita sekä satamia ja mui
ta venepalveluja.
Veneily- ja vesiurheiluseuroilta ja vesipartiolaisilta kyseltiin tieto
ja seuran jäsnmäärästä ja kalustosta sekä kalustoon liittyvistä suun
nitelmista, seuran toiminnasta, käytetyistä reiteistä ja alueista, ve
neilyn kohdealueista, seuran käyttämistä satamista ja satamiksi sovel
tuvista alueista, suojeltavista alueista sekä veneilyn turvallisuudesta.
Kyselyyn suhtautuivat odotusten mukaisesti myönteisimin veneily- ja
vesiurheiluseurat, Niiden lomakkeet oli täytetty huolellisesti. Kunnis
sa näyttää olleen vaikeuksia löytää vastaajaksi henkilö, jolla olisi
ollut riittävät tiedot kysytyistä asioista. Matkaiiuyritykset suhtau
tuivat kyselyyn passiivisirnin. Tämä johtuu osaltaan siitä, että yri
tysten veneilyyn liittyvät toiminnat ja suunnitelmat olivat melko vä
häisiä. Venekalusto käsitti pääasiassa soutuveneitä ja yleensä yritys
ten järjestetyt vapaa—ajan toiminnot rajoittuivat aivan lähialueille.
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Veneily— ja vesiurheiluseuroilta tiedusteltiin, mitä seikkoja nämä
pitivät tärkeinä tämän suunnitelman yhteydessä. Seurojen mielipiteet
erosivat toisistaan jonkin verran. Tärkeimpänä seikkana pidettiin uu
sien venereittien rakentamista ja merkitsemistä ja lähes yhtä tärkeä
nä suojasatama- ja rantautumispaikkojen varaamista. Myös riittävän
huoltosatamaverkoston aikaansaamiset ja mielenkiintoisten kohteiden
merkitsemistä reittien varsille toivottiin.
5.12 M a a s t o r e t k i
Suunnittelussa tarvittavien perustietojen täydentämiseksi suoritti työ
ryhmä pääveneilyalueella maastoretken. Sen tarkoituksena oli myös yleis
kuvan saaminen päävenei lyalueesta.
Maastoretken aikana tutustuttiin mm. Pielaveden, Keiteleen, Tervon,
Karttulan, Sumiaisten ja Viitasaaren kirkonkylien sekä ?änekosken kau
pungin satamatilanteeseen. Samoin tutustuttiin muutamien kyläkuntien
venelaitureihin ja —rantoihin, veneilyn kohdealueisiin sekä suoja— ja
luonnonsatamiksi soveltuviin alueisiin. Myös alueen sulkukanavat, ni—
punpudotuspaikat sekä veneilyn kannalta haitalliset tai vaaralliset
kohteet olivat tutustumisen kohteena. Maastoretkellä käytettiin hyväk
si suunnittelualueen majoituspalveluja; ruoka- ja polttoainetäydennyk—
set suoritettiin alueen kaupoissa. Maastoretken tuloksena saatuja tie
toja ja valokuvia on käytetty myöhemmin reitistön ja satamaverkoston
suunnittelussa.
5.13 M u u

s u u n n i t t e 1 u t i e t o j e n

h a n k i n t a

Suunnittelussa tarvittavia tietoja hankittiin myös muulla tavoin. Alu
een amattimaisen laivaliikenteen harjoittajiin otettiin yhteyttä puhe
limitse ja tiedusteltiin kaluston ja toiminnan lisäksi myös laivaliiken
teen harjoittajien toiveita suunnitelman suhteen. Muutamilta veneilyä
harrastavilta yksityishenkilöiltä saatiin myös arvokkaita tietoja. Kos
ka työryhmässä ei ollut uittajien eikä merenkulkuhallituksen edustajia,
otettiin työn kestäessä yhteyttä Päijänteen luotsipiirikonttoriin ja
Kymin Uittoyhdistykseen. Edelleen suunnitelmasta tiedotettiin myös
valtakunnallisille veneilyjärjestöille ja tiedusteltiin niiden erityis—
toivomuksia suunnitelman suhteen.
Työryhmä katsoi tarpeelliseksi ottaa yhteyttä suunnittelualueen kuntiin
myös muulla tavoin kuin pelkän kyselylomakkeen välityksellä. Tämän vuok
si järjestettiin muutamissa alueen kunnissa neuvottelutilaisuuksia, joi
hin oli kutsuttu myös läheisten ympäristökuntien edustajat.
Neuvottelutilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan kuusi. Suolahdessa pide
tyssä tilaisuudessa olivat mukana Konginkankaan, Sumiaisten, Suolahden
ja änekosken edustajat, Viitasaarella Pihtiputaan ja Viitasaaren edus
tajat ja Konnenkoskella olivat oman kunnan lisäksi edustettuna myös
Kinnula ja Kivijärvi. Rautalammilla pidetyssä tilaisuudessa olivat muka
na isäntäkunnan lisäksi myös Konneveden, Suonenjoen ja Vesannon edusta
jat. Tervossa olivat paikalla myös Karttulan ja Keiteleen edustajat.
Hankasalmen, Jyväskylän mlk:n ja Laukaan edustajat olivat mukana Jyväs
kylässä pidetyssä tilaisuudessa.
Neuvottelutilaisuuksissa täydennettiin kuntien antamia tietoja ja tie—
dusteltiin kuntien toiveita reitistön ja satamien suhteen. Suunnittelu—
työstä, sen tavoitteista ja suunnitelman sisällöstä annettiin myös tie—
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toja kuntien edustajille.
Tilaisuuksia ei järjestetty Saarijärven reitin vesistöalueen kunnille,
koska niihin oli jo Kyyjärvi—Saatijärvi koskireitin suunnittelutyön yh
teydessä otettu yhteyttä.
5.2

REITISmT JA VENEILYALUEET

5,21 P e r u s k ä s 1 t t e e t
Kokemäenjoen vesistön ja Päijänteen veneilyn ja vesimatkailun yleissuun—
nitelmien yhteydessä on esitetty keskeisimät käsitteet ja terminologia
vesikulkuneuvojen ja eri veneilymuotojen osalta. Tässä suunnitelmassa
nojaudutaan edellä mainituissa suunnitelmissa esitettyihin määritelmiin.
Veneilymuodoista on esitetty lyhyet määritelmät myös luvussa 1.
Väylien ja reittien osalta ovat määritelmät seuraavat:
Laivaväylä
Virallinen merenkulkuhallituksen hyväksymä merkitty väylä, jonka kulku—
syvyys on 1,8 m tai sitä syvempi.
—

Veneväylä
Virallinen merenkulkuhallituksen hyväksymä merkitty pienaluksille ja
veneille tarkoitettu väylä, jonka kulkusyvyys on pienempi kuin 1,8 m.
-

Venereitti
Epävirallinen, merikartoilla tai matkailuoppaissa esiintyvä ohjeelli—
nen veneilijöille tarkoitettu reitti.
-

Venereitin syvyyden, alikulkukorkeiden ja leveyden tulee olla varmis
tettu, mutta reitin käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Vaativin venetyyppi, jolla reittiä voi käyttää, osoitetaan sen nimityksessä. Tässä
suunnitelmassa käytetyt venereitit ovat seuraavat:
Purjevenereitti
Purjeveneellä kulkemiseen soveltuva venereitti.
-

Umpimoottori venereitti
Umpimoottoriveneellä kulkemiseen soveltuva reitti.

—

Avomoottorivenereitti
Avomoottoriveneellä kulkemiseen soveltuva venereitti.
-

Vesiretkeilyreitti
Kanooteilla, soutuveneellä tai muulla kevyellä kalustolla kulkem
iseen
soveltuva reitti.
-

Lisäksi voidaan määritellä veneilyreitti, joka sisältää eriaste
isia väy—
liä, reittejä, kanavia, jokia sekä maaosuuksiakin.Veneilyreitin syvyyden
ja vapaan korkeuden tulee olla varmistettu ja tiedot haital]
isista koh
teista koottu kartalle tai reittioppaaseen.
5.22 1 a v o 1 t t e e t r e i t 1 s t ö n
j a v e n e 1 1 y a 1 u e 1 d e n
osalta
Luvussa 3 on esitetty tavoitteita eri veneilymuotojen osalta
ja tässä
yhteydessä on myös esitetty reitistöön liittyviä tavoitteita. Seuraa
vassa on tavoitteet koottu ja eritelty eri reittien osalta.
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Laiva- ja veneväylät
Uusia laiva— ja veneväyliä tulee osoittaa vain paikkoihin, missä niitä
tarvitaan ja mihin ne voidaan aikaansaada kohtuullisin kustannuksin.
Pääveneilyalueen kuntakeskuksiin tulisi saada laivaväylä (tai veneväylä),
samoin merkittävimpiin matkailukohteisiin. Joidenkin matalien tai kapel—
den väylien parantaminen tulee myös kysymykseen. Tärkeimpiin kyläkuntiin
tulisi osoittaa väylä. Käytöstä poistettuja, uudelleen tarpeellisiksi
tulleita väyliä voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön.
—

Purjevenereitit
Purjevenereitistön runkona voidaan käyttää laivaväyliä, joiden mitoitus
arvot ovat riittävät muiden kuin alikulkukorkeuden osalta. Purjevene
tetkeilyn ja -matkailun tarpeisiin tulisi osoittaa reittejä, jotka ovat
vaihtelevia ja mielenkiintoisia eivätkä liian suojaisia.
Purjevenereittejä tarvitaan vain pääveneilyalueella, missä tosin monet
matalat sillat rajoittavat purjeveneiden liikkumista.
—

Umpimoottorivenereitit
Päävenei lyalueella umpimoottorivenereitistön runkona voidaan käyttää
virallisia väyliä. Pääveneilyalueen lisäksi umpimoottorivenereittejä
voidaan osoittaa lähinnä Kivijärvelle ja Kynsivedelle.
-

Umpimoottorivenereitit tulee sijoittaa siten, että veneilijöillä on
mahdollisuus käyttää hyväkseen alueen matkailu— ja muitakin palveluja.
Avomoottorivenereitit
Avomoottorivenereittejä voidaan osoittaa suunnittelualueen kaikille mer—
kittävimmille järville. Reittien tulisi olla turvallisia ja riittävän
suojaisia, mielenkiintoisia ja maisemiltaan vaihtelevia.

-

Vesiretkeilyreitit
Kevyelle kalustolle osoitettavien vesiretkeilyreittien tulisi olla mie
lenkiintoisia ja maisemiltaan vaihtelevia. Edelleen niiden pitäisi olla
riittävän suojaisia ja mieluummin erillään muun veneilyn käyttämistä rei
teistä. Reitti tulisi pyrkiä kytkemään muihin retkeily—, ulkoilu— ja
matkailualueisiin ja niistä tulisi muodostua alueellinen verkosto. Asu
tuskeskusten ja matkailu— ja leirintäpalvelujen lähellä voidaan osoittaa
lyhyempiäkin reittejä. Mahdollisuuksien mukaan tulisi vesiretkeilyn tar
peisiin osoittaa kiertoreittejä. Yhteydet muihin vesistöihin tulisi ni
menomaan vesiretkeilyreittien osalta selvittää.
—

5.23

S u u n n 1 t t e 1 u—

j

a

m i t o i t u s p e r u s t e e t

5.231 Mitoitus
Suunnittelualueen nykyisen väylätilanteen ja aluskannan koostumuksen pe
rusteella voidaan eri tyyppisille veneille tai laivoille asettaa mitoi—
tuksen suhteen seuraavassa taulukossa esitetyt tavoitteelliset vähim
maisvaatimukset. Näihin mittoihin olisi pyrittävä erityisesti rakennus
ja muutostöiden yhteydessä.
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Taulukko 14

Väylien ja reittien luokitus ja minimimitat

Väylän tai reitin
nimitys

Väylän tai reitin
syvyys
leveys

Silta-aukon turvalli
nen vapaa
ali 1 kuknrk
leveys
...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Päälaivaväylä
Laivaväylä 1,8 m
Purjeveneväylä (—reitti)
Umpimoottoriveneväylä (-reitti)
Avomoottorivenereitti
Vesiretkeilyreitti

m

m

m

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

40
40
40
20
10
5

6,0
6,0
8,0
3,0
1,5
1,5

ui

Taulukossa reiteille 5 ja 6 merkityt syväykse
t tarkoittavat absoluutti
sia vesisyvyyksiä, kun taas muut (1.. .4) ovat kulk
usyvyyksiä, jolloin
vesisyvyys on 0,6 m suurempi.
Edellä esitetyt väylän leveydet perustuvat
lähinnä uiton tarpeisiin.
Niistä voidaan poiketa kapeikoissa ja kanavissa
. Pääveneilyalueella
siltojen alikulkukorkeudet vaihtelevat. Alueella
on useita laivaväy
iän ylittäviä siltoja, joiden alikulkukorkeus
on alle 6 m. Näistä mai
nittakoon Mämmensalmen (4, ui), Hännilänsalme
n (5 ui) ja Miekkasalmen
(5,1 ui) sillat, Säviän siltojen alikulkukorke
us on 6 m, samoin Kolun
kanavan ja Tervonsalmen sillan alikulkukorke
us. Lietesalmessa sillan
alikulkukorkeus on 5 m. Purjeveneilijät ovat
toivoneet alikulkukorkeu
deksi 11 m Tästä joudutaan kuitenkin tinkimään
. Mikäli esimerkiksi
Keiteleen yli suunnitellaan uusia siltoja aluei
lla, joita purjevenei
lijät käyttävät tulisi pyrkiä vähintään 9 ui:n
alikulkukorkeuteen. Pur
jeveneillä, joiden masto on kaadettava, void
aan purjehtia myös monilla
umpimoottorivenereiteillä matalista sillo
ista huolimatta. Vesiretkei
lyreiteillä voidaan tarvittaessa sallia
myös 1,0 m:n alikulkukorkeus.
(Kuva 8 )
Vesistöjä ylittävien ilmajohtojen tulisi
kaikilla julkisilla, merki—
tyillä kulkuväylillä ja muuallakin suunnitte
lualueen purjehduskelpoi—
sissa osissa olla niin korkealla, että ne
mahdollistavat ll-metrisen
purjeveneen turvallisen alituksen.
5232

Suuntaus

Veneilyreitit on pyrittävä suunnittelemaan
siten, että ne johtavat sa—
tamasta tai kohteesta toiseen, ovat mielenki
intoisia, maisemiltaan
vaihtelevia sekä turvallisia ja helppokulkuis
ia. Olemassaolevia palve
luja ja laitteita tulisi mahdollisimman
paljon käyttää hyväksi. Eri
venetyyppien tarvitsema suojaisuus on otett
ava selkien ylityksessä
huomioon. Varsinkin vilkkaimmin käytettyjä
moottorivenereittejä ei tu
lisi sijoittaa liian lähelle ranta-asutusta
tai suojelukohteita.
5.24 R e j t i s t ö n
j a v e n e i 1 y a 1 u e i d e n n y k y t i 1 a
5.241 Julkiset kulkuväylät
Suunnittelualueen järvistä on merenkulkuha
llituksen ylläpitäTniä väy
liä vain pääveneilyalueen järvillä (kuva 9).
Taulukkoon 15 on koottu
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tietoja julkisista kulkuväylistä suunnittelualueella. Kaikkiaan väyläs
töä on noin 1 000 km. Näistä n. 78 % eli 760 km on kulkusyvyydeltään
1,8 m:n n. 18 % eli 170 km 1,5 m:n ja loput 1,0 m:n väyliä. TVL
on viime vuosina suorittanut väylillä ruoppauksia. Rautalammin
reitillä Säviästä Neituriin sekä Keiteleellä on pääväylät syvennetty
2,4 m:n kulkusyvyyteen. Väylien leveys vaihtelee. Selkävesillä on
pyritty vähintään 45 m:n leveyteen. Minimileveys kanava-alueilla
on 25 m.
Reitistöön liittyy kaikkiaan neljä sulkukanavaa. Kolun kanava Nilakan
ja Rasvangin välillä on valmistunut v. 1895. Kanava uusittiin vuo
sina 1973—75 ja siinä on nykyisin yksi sulkukammio, jonka pituus
on 75,0 m, leveys 8,5 m ja syvyys 3,0 m. Niinivesi on yhdistetty
Kiesimä—järven kautta kahdella kanavalla (Kerkonkoski ja Kiesimä)
Konneveteen. Konneveden ja Keiteleen välissä on Neiturin kanava.
Nämä kolme kanavaa ovat kaikki valmistuneet 1920-luvulla. Niissä on
jokaisessa yksi sulku, jonka pituus 43 m, leveys 8,3 m ja syvyys 2,7 m.
Viralliset väylät on merenkulkulaitoksen toimesta merkitty sekä
maastoon että merikartoille. Väylät on harattu, joten niillä voidaan
normaalien vedenkorkeuksien vallitessa liikennöidä turvallisesti
tietyn syväyksen omaavilla aluksilla. Laiva- ja veneliikenne ovat
huomattavalta osin keskittyneet näille virallisille väylille.
5.242 Järvien syvyystiedot
Veneilijät, joilla on paikallistuntemusta, käyttävät myös merkitse
mättömiä, epävirallisia reittejä. Reittien valinnan voi suunnitella
myös luotauskartan perusteella niillä järvillä, joista on käytettä
vissä luotaustiedot (kuva 9). Luotauskarttoja on jo lähitulevaisuu
dessa mahdollista saada maanmittaushallituksesta. Karttojen laadinta
perustuu vesipiirien vesitoimistojen maastotöihin. Vanhastaan näitä
syvyystietoja on saatavina”mcrikartoilt&,
joilla olevia tietoja
on merenkulkuhallituksen ja tie— ja vesirakennushallituksen toimesta
vuosien kuluessa tarkennettu.
5.243 Veneurheilun harrastusalueet
Kunnille sekä veneily- ja vesiurheiluseuroille osoitetun kyselyn
perusteella selvitetyt veneurheilun harrastusalueet ilmenevät kuvasta 7.
Veneurheiluseuroja alueella toimii kolme, joista kahden kotipaikka on
Viitasaari ja yhden änekoski Seurojen toiminta käsittää veneiden ja
kanoottien rakentamista, koulutus— ja kurssitoimintaa, veneillä ja
kanooteilla tapahtuvaa retkeilyä sekä kilpailutoimintaa.
.

Rautalammin reitin alueella harrastetaan Pielaveden ympäristössä vesi
hiihtoa, Keiteleellä käytetään soutu— ja melontakilpailuissa sekä jol—
lapurjehduksessa Viitasaaren kirkonkylän ja ?änekosken lähivesiä. Pih—
kurinselkä soveltuu kolmi.oratapurjehdukseen. Moottorialusten kilpailut Ja
purjehti joiden matkaregatat tapahtuvat vaihdellen koko Keiteleen
alueella.
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5.25. Yleistä
Uusia väyliä ja reittejä toivottiin tai esitettiin yhteensä noin 530 km.
Kivijärvelle toivottiin sekä maastoon että kartalle merkittyä umpimoot
toriveneväylästöä ja Muuras—, Alva— ja Kolimajärvelle avomoottorivene
reitistöä. Pääveneilyalueelle ehdotettiin sekä uusia virallisia väy1ia
että myös moottorivenereittejä. Moottorivenereittejä toivottiin myos
Rautalammin kirkonkylän lähivesiin, Kynsivedelle, Kuusvedelle, Sarave
delle ja Leppävedelle.
Yleensä ehdotettiin uusia väyliä tai reittejä kuntakeskuksiin ja mer
kittävrnpiin kyläkeskuksiin sekä tärkeimpiin matkailukohteisiin. Myös
muutamia matkaa lyhentäviä tai suojaisuutta lisääviä reittejä toi
vottiin. Pääveneilyalueella ehdotettiin useiden poistettujen vaylien
palauttamista.
Suunnitelmassa on esitetty uusia virallisia väyliä yhteensä 76 km
ja purje- ja moottorivenereittejä yhteensä 415 km. Tavoittena on
ollut saada alueelle reitteverkosto, mikä olisi sekä matkailijoide
n
että vakituisen asutuksen käytössä. Verkoston luomiseen on pyrit
ty
erityisesti vesiretkeilyreittien osalta.
Luvussa 5.26 on esitetty reittien ja väylien toteuttamisjär
jestys.
Osa ehdotetuista väylistä ja reiteistä on jo nyt toteuttamisvai
hees
sa. Ehdotetut väylät ja teitit on esitetty kuvassa 10 sekä liitte
e
nä olevassa yleissuunnitelmakartassa.
5.252 Julkiset kulkuväylät
Uusia julkisiä väyliä toivottiin suunnittelualueelle kaikkiaan noin
230 km. Uutena alueena ehdotettiin julkisia, sekä maastoon että
kar
talle merkittyjä väyliä Kivijärvelle. Ehdotettujen väylien yhte
ispi
tuus oli n. 85 km. Pääveneilyalueelle toivottiin uusia väyliä
kaikki
aan n. 145 km eli noin 15 % alueen nykyisten väylien pituudesta.
Ala—Keiteleelle toivottiin väyliä Paatelaan ja Pyyrinlahteen
. Keski
Keiteleelle ehdotettiin jo nykyisin käytettyjen Hautsalon
länsipuo
lelta ja Sorvasalon itäpuolelta kulkevien reittien virallista
mista,
oikaisua Suovanselälle sekä useita väyliä lahtien pohjiin
.
Ylä—Keiteleelle toivottiin väylää mm. Valkaman lomakylään. Konne
ve
delle esitettiin väylää varsinkin kirkonkylään. Myös muutam
ien lah—
tien pohjukoihin toivottiin väylää.
Niinivedelle ja lisvedelle ei ehdotettu lainkaan uusia väyliä.
Vir—
masvedelle esitettiin väylää mm. Karttulanlahdelta Kuttajärvelle.
Ni
lakalle toivottiin väylää Huuhtajankosken kalasatamaan sekä
yhden
poistetun väylän palauttamista. Pielavedelle esitettiin
väyliä muuta
miin lahdenpohjukoihin.
Laiva— ja veneväylien rakentaminen ja merki tseminen on suhe
eiiisen
kallista, samoin merkiritöjen ylläpito. Veneilyn mahdoil istamir
ien kai
kissa kapeissa salniissa ja lahdissci ei aina ole kannattavaa.
Tästä
syystä johtuen ei kaikistd helpostikaan kulkukelpoisiksi saatavi
sta
tai vain merkintää tarvitsevista reiteistä ole tarkoituksenm
ukaista
tehdä merkittyjä julkisia kulkuväyliä.
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Nykyiset väylät on kattassa 1 kuvattu yhtenäisellä viivalla jaoteltuna
eri kulkusyvyysluokkiin. Kartalla on pääveneilyalueen pääväylien kul—
kusyvyydeksi merkitty 2,4 m. Sisävesikartalla on tällä hetkellä 2,4 m:n
syvyisiä väyliä vain Keiteleellä muutamia lyhyitä väylänosia. Keite
leellä on kuitenkin pääväylät Keitelepohjasta Suolahteen ruopattu
2,4 m:n kulkusyvyyteen, samoin Rautalammin reitillä väli Säviä—Neituri.
Näiden jo syvennettyjen väylien luokkamuutos tulisi jo pian saada myös
sisävesikartoil le.
Edellisten lisäksi olisi myös etäitä muita väyliä parannettava. Piela
vedellä ja Nilakalla tulisi välit Säviä—Pielavesi kk ja Nilakka-Keitele
kk syventää 2,4 m:n kulkusyvyyteen. Keiteleellä tulisi 2,4 metrin
väylä saada änekosken ja Suolahden lisäksi myös Viitasaaren Kongin
kankaan ja Sumiaisten kuntakeskuksiin. Hatinkaan satamaan johtava
väylä tulisi myös saada 2,4 m:n kulkusyvyyteen.
Edellä esitetyt väylien parannusesitykset on tehty lähinnä ottaen
huomioon, että suunnitellut Keitele-Päijänne ja lisvesi—Haukivesi
kanava toteutetaan (luku 5.26).
Taulukossa 16 ja kuvassa 70 on esitetty toistaiseksi metkitsemättömät
reitit, joiden toteuttamista vuoteen 2000 mennessä voidaan pitää tar
peellisena ja hyödyllisenä veneilyn ja osittain muunkin veneliikenteen
kannalta. Näistä osa on vanhoja väyliä, joiden toteuttaminen vaatii
vain merkinnän. Osa vaatii merkitsemisen lisäksi ruoppausten ja hai
tallisten kivien poistoa. Työn määrä voidaan selvittää vain tarkemmal—
la väylätutkimuksella.
Väylistä Valkamaan, Harinkaaseen, Konneveden kirkonkylään ja Kierinnie
meen suuntautuvat on tarkoitettu sekä laivamatkailuun että veneilijöiden
tarpeisiin. Pihkurinselälle, Kumpusensaaren lounaispuolelle, Ruotolah
teen ja Petäjälahteen merkityt väylät on tarkoitettu lähinnä uittajien
käyttöön. Muut väyliksi osoitetut ovat ensisijaisesti veneilijöiden tar
peisiin.
Taulukossa 16 ehdotettujen väylien yhteispituus on noin 76 km ja niiden
toteuttamisjärjestystä on tarkasteltu myöhemmin. Väylien mitoituksessa
olisi noudatettava taulukon 14 mitoitusarvoja.
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Taulukko 15

Julkiset ku1kuvy1ät suunnittelualueella v. 1978

Järvi tai kanava
Kulkusyvyys
m
Pi elavesi
1.5

Pituus yht.
km
57

Nilakka
1.0
1.5

1
112
113

-

Kolun kanava
1.5

2

-

Rasvanki
1.5
1.8
Vi rmasvesi
1.0
1.8
lisvesi
1.0
1.8
N ii n i vesi
1.8
Kerkonkosken kanava
1.8
Kiesim
1.8
1.8

3.2
96.8
100

1
61
62

1.6
98.4
100

70

100

4

100

13

S on kari
1.0

30
119
1

Keitele
1.8

-

Yht.

100

1
30
31

Vesantoj tvi
1.0

Neiturin kanava
1.8

0.9
99. 1
100

11.5
88.5
100

0.5

Konnevesi
1.8

100

3
23
26

1
12
13

Kiesimn kanava
1.8

%

441
983 km

7. 7
92.3
100
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Taulukko 16

Ehdotus uusiksi julkisiksi kulkuväyliksi

Järvi ja reitti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mitoitus—
tyyppi

Keitele:
Paatelaan (Suolahti)
Liimattala—Pyyrinlahti
(Konginkangas)
Oikaisu Suovanselällä
(Viitasaari, Konginkangas)
Kokkoselkä-Harinka
(Vesanto, Viitasaari)
Iso—Jalaman länsipuolelta
(Viitasaari)
Märätsalon pohjoispuolelle
(Viitasaari)
Oikaisu Pihkurinselällä
(Viitasaari)
Valkamaan (Viitasaari)
Kumpusensaaren lounais—
puolelta (Konnevesi)

Konnevesi:
10. Konneveden kk:än
(Konnevesi)
11. Ruotolahteen (Konnevesi)
12. Kodanovisenselkä-Hanhitaipale
(Rautalampi)
13. Isoselkä—Kurkilahti
(Rautalampi)
Virmasvesi:
14. Autuaankannas-Virmasvesi
(Karttula)
15. Karttulanlahti-Syvänniemi
(Karttula)
16. Oikaisu Virmasvedellä
Ni lakka:
17. Nilakka—Huuhtajankoski
(Tervo, Keitele)
18. Nilakka-Honkasaaret
(Pielavesi)
19. Honkasaaret-Pullosalmi
(Pielavesi)
Pielavesi:
20. Petäjänlahteen (Pielavesi)
21. Sammalislahteen (Pielavesi)

Väylien pituus eri altailla:

Pituus

Kulkusyvyys

km

m

Arvio ruoppaus—
tai merkitsemis
tarpeesta

1

3.0

2.4

huomattava

2

4.5

1.8

vähäinen

2

1.9

1.8

ei tied.

2

2.7

1.8

vähäinen

2

5.7

1.8

vähäinen

2

1.2

1.8

vähäinen

1
2

2.4
1.0

2.4
1.8

vähäinen
ei tied.

1

4.5
yht. .26.9

1.8

ei tied.

1
2

1.9
2.0

2.4
1.8

ei tied.
huomattava

2

6.0

1.8

vähäinen

1

3.5
yht. 13.4

2.4

vähäinen

2

3.6

1.8

ei tied.

4
4

12.5
2.3
yht. 18.4

1.2
1.2

vähäinen
ei tied.

2

2.5

1.8

vähäinen

2

4.3

1.8

ei tied.

4

5.0
yht. 11.8

1.2

vähäinen

2
4

2.7

1.8
1.2

vähäinen
vähäinen

yht.

5.9

yht. 76.4
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Taulukko 17
A)

Ehdotus kehitettäviksi avo- ja umpimoottorivenereiteiksi

Purjevenereitit, kulkusyvyysl.8

iii

Järvi ja reitti

Pituus
km

Keitele:
22,
23.
24.

B)

Karttuselkä—Havusalmi —Koi vusel kä
(Konginkangas)
Taimolahteen (Viitasaari)
Nykyiseltä väylältä Heinäsaaren ja
Vitikkasaaren länsipuolitse (Viitasaari)

6.5
2.0
2.8

Umpimoottorivenereitit, kulkusyvyys L2 m

Kivijärvi:
25.
26.
27.

Kinnulanlahti—Kannonkoski kk
(Kinnula, Kivijärvi , Kannonkoski)
Kivijärvi kk—Lokakylä (Kivijärvi)
Kuivaselkä—Vipulahti (Kivijärvi)

47.0
10.0
4.0

Ke i tel e:
28,
29.
30.
31.

Karttuselkä-Sorvasalmi-Pieni Koivuselkä
(Konginkangas)
Nykyiseltä väylältä Kaivannonlahteen
(Viitasaari)
Nykyiseltä väylältä Honkasaaren itäpuolelle
(Viitasaari)
Pirttiselkä—Paalisalmi (Viitasaari)

4.8
4.5
1.9
3.0

Konnevesi:
32.

Rappaatiahteen (Konnevesi)

5.2

Ni lakka:
33.

Nykyiseltä väylältä Saunasalmeen (Keitele)

0.5

Pielavesi:
34.

Nykyiseltä väylältä Penttilänlahteen
(Pielavesi)

4.0
93.4

C)

Avomoottorivenereitit,kulkusyvyys 1.0 m

Kivijärvi:
35.
36.
37,
38.
39.

Kannonsaha-Kuivaselkä (Kannonkoski)
Kivijärvi kk—Hoikanperä (Kivijärvi)
Kivijärvi kk—Lahdenperä (Kivijärvi)
Kuivaselkä-Puralankylä (Kivijärvi)
Kotkatselkä-Muhola (Kinnula)

Muuras—, Alva— ja Kolimajärvi:
40. Muurasjärvi-Kärnä (Pihtipudas, Viitasaari)
41. Pyhäsalo-Suvannonlahti (Pihtipudas)

4.8
4,9
5.7
4.0
1.4

59.0
1.5

—
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42.
43,
44.
45.

Varpasselkä—Kärväskylä (Pihtipudas)
Varpasselkä—Honkakoskenlahti (Pihtipudas, Viitasaari)
Varpasselkä-Harmaalanranta (Pihtipudas)
Autiolahteen (Viitasaari , Pihtipudas)

5.0
7.5
2.8
11.5

Ke i te] e:
46.
47.

Karttuselkä—Autionlahti (Viitasaari
Karttuselkä-Emoslahti

7.0
6.6

Pielavesi:
48.

Kuhalahteen (Pielavesi)

1.0

Suonteense ikä:
49.

Kuivantaipale-lisvesi (Suonenjoki)

38.5

Koske lovesi:
50.

Nokisenkoski-Koskelo (Rautalampi

,

Suonenjoki)

17.0

Kynsivesi:
51.

Kynsivesi (Hankasalmi, Konnevesi, Laukaa)

33.0

Saravesi-Kuusvesi:
52.
53.
54.
55.

Simunankoski—Saravesi (Laukaa)
Lievestuore—Kuusvesi (Laukaa)
Kuusvesi—Kuuslahti (Laukaa)
Kuusaankoski-Kuhankoski (Laukaa)

16.0
16.0
7.0
10.0

Leppävesi
56.
57.
58.

Kuhankoski—Vaajakoski (Laukaa, Jyväskylän mlk)
Leppävesi—Metsolahti (Laukaa)
Toi vakani ahti -Leppävesi
(loivakka, Jyväskylän mlk)

16.5
14.0
23.0
319.7

80
5.253

Venereitit

5.253.1 Purjevenereitit
Purjeveneily on suunnittelualueella vilkkainta Keiteleellä. Tämän
vuoksi myös reitistön kehittämisessä tulisi purjeveneilijöiden tar
peet ottaa huomioon erityisesti Keiteleellä ja myös muual]a pääve
neilualueella.
Purjeveneilijät voivat käyttää pääveneilyalueen nykyisiä virallisia
väyliä, joiden kulkusyvyys on riittävä. Noin 96 % nykyisistä väylis
tä on kulkusyvyydeltään vähintään 1.5 m. Ehdotetuista uusista väylis
tä soveltuu suurin osa myös purjeveneiden käyttöön.
Koska pääveneilyalueella siltojen alikulkukorkeudet ovat 5-6 m, on
tarkoituksenmukaista uusia purjeveneitä hankittaessa ottaa huomioon
matalien silta-aukkojen tuomat rajoitukset.
Keiteleen alueelle on suunnitteilla useita siltoja. Tie- ja silta
hankkeista on merkittävin Viitasaari-Vesanto-maantien rakentaminen.
Tämän rakentamista koskevassa yleissuunnitelmassa on tutkittu kolme
eri vaihtoehtoa Keiteleen ylittämiseksi. Vaihtoehdoista kaksi on
sellaisia, että ne toteutuessaan rajoittaisivat merkittävästi pur
jeveneiden liikkumismahdollisuuksia, ellei sillan alikulkukorkeus
ole riittävä.
Uusia siltoja rakennettaessa on otettava huomioon purjeveneilyn ke
hittyminen alueella tulevaisuudessa. Suositeltava siltojen alikulku—
korkeus rakennettaville silloille ja ilmajohdoille on vähintään 9 m.
Purjeveneiden toimintamahdollisuuksien parantamiseksi tulisi muuta
mien matalien siltojen kohdalle saada laiturit maston kaatamisen ja
pystyttämisen helpottamiseksi. Tällaiset laiturit tarvittaisiin eri
tyisesti Matilanvirralla. Usein tapahtuva maston kaataminen soveltuu
pääasiassa vain retkeilyveneisiin.
Laivaväylien lisäksi on Keiteleelle osoitettu kolme varsinaista purje
venereittiä (taulukko 17 A). Näistä Ylä—Keiteleen alueella sijaitsevat
{einä- ja Vitikkasaarien länsipuolitse kulkeva reitti ja Taimolahteen
suuntautuva reitti vaativat suhteellisen vähäiset toimenpiteet. Edel
linen on vanha laivaväylä. Karttuselältä Havusalmen kautta Koivuselälle
kulkeva reitti vaatinee suurempia toimenpiteitä.
5.253.2 Umpimoottorivenereitit
Alueelle ehdotetut umpimoottorivenereitit on esitetty taulukossa 17 B.
Kehitettäväksi ehdotettujen umpimoottorivenereittien yhteispituus on
noin 93 km. Reittejä on esitetty Kivijärvelle n. 61 km ja pääveneily
alueen altaille yhteensä n. 32 km.
Kivijärvelle on osoitettu pohjois—eteläsuuntainen reitti Kinnulanlah
desta Kannonkosken kirkonkylän ja itä—länsisuuntainen reitti Kivijär—
ven kirkonkylästä Lokakylään sekä reitti Kuivaselältä Vipunlahteen.
Reitistön toteuttaminen Kivijärvellä vaatii järven syvyyskartoitusta,.
Vasta syvyyskartoituksen suorittamisen jälkeen voidaan laatia suunni
telmat reittien toteuttamiseksi.
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Pääveneilyalueelle on esitetty kaikkiaan seitsemän umpimoottorivene—
reittiä. Näistä neljä on Keiteleellä; Konnevedellä, Nilakalla ja Pie—
lavedellä on yksi kullakin. Keiteleellä reitit Karttuselkä-Sorvasalmi
Pieni-Koivuselkä ja Pirttiselkä-Paalisalmi ovat paljon käytettyjä oi
kaisuja, jotka paitsi lyhentävät matkaa myös ovat määrätyillä tuulilla
suojaisia. Kaksi muuta Keiteleelle ehdotettua reittiä johtaa lahtien
pohjukoihin. Konnevedelle Rappaatiahteen osoitettu umpimoottorivene—
reitti palvelee lähinnä loma-asukkaiden tarpeita. Nilakalle on osoitet
tu reitti väylältä Saunasalmen leirintäalueelle ja Pielavedellä on ve—
neilijöiden käyttämä reitti Penttilänlahteen ehdotettu kehitettäväksi
umpimoottorivenereitiksi.
Umpimoottoriveneiden käyttöön sopivat luonnollisestikin alueen nykyi
set kulkusyvyydeltään riittävät väylät sekä ehdotetut uudet väylät ja
purjevenereiti t.
5.253.5 Avomoottorivenereitit
Kehitettäviksi ehdotetut avomoottorivenereitit on esitetty taulukossa
17 C. Reittejä on esitetty Kivijärvelle, Koliman alueelle, pääveneily
alueen eräille altaille, Koskelovedelle, Kynsivedelle, Kuusvedelle, Sa
ravedelle ja Leppävedelle yhteensä noin 320 km.
Veneulkoilu, mikä on avomoottoriveneen pääasiallisin käyttömuoto, tapah
tuu lähinnä taajamien läheisyydessä ja tiheän loma-asutuksen läheisillä
vesillä. Avomoottoriveneellä voidaan käyttää kaikkia aikaisemmin mainit
tuja väyliä ja reittejä. Yleensä käytetään suojaisia reittejä ja suotui—
silla säillä myös selkävesiä.
Taulukossa 17 C esitetyt avomoottorivenereitit tulisi tutkia samalla
tavoin kuin korkeatasoisennatkin venereitit, merkitä ne sopiville kar
toille ja laatia reittiselostukset. Tarpeen mukaan reitit tulisi mer
kitä myös maastoon.
5.253.4 Vesiretkeilyreitit
Kanoottien ja soutuveneiden käyttö ei ole juuri lainkaan riippuvaista
merkityistä väylistä. Niillä harrastetaan enimmäkseen veneulkoilua taa
jamien lähivesillä tai loma-asuntojen läheisyydessä. Kanootteja käyte
tään myös retkeilyyn.
Kuvassa 11 on esitetty suunnittelualueen vesiretkeilyreitistö. Reiteistä
merkittävin on Kyyjärvi—Saarijärvi -koskenlaskureitti, joka on jo toteut
tamisvaiheessa. Vaihtoehtoisena reitin aloituspaikkana tulee kysymykseen
Vahankajärvi. Korkeusero Vahankajärven ja Pääjärven välillä on noin 15 m
suurempi kuin Kyyjärven ja Pääjärven välillä. Reittiä voidaan myös jat
kaa Summasjärvestä eteenpäin aina Vaajakoskelle asti. Tällä välillä ovat
kuitenkin Hietaman, Kuhankosken ja Vaajakosken voimalaitokset, joiden ohi
kanootit tai veneet on kannettava. Reitin loppuosan käyttömahdollisuuksia
rajoittaa huomattavasti se, että reitin vesi Kuhnamosta alkaen on teolli
suusjätevesien pilaamaa. Varsinkin Kuhnamon ja Saraveden välillä hajuhai—
tat ovat melkoiset.
Saarijärven reitille on edellä mainitun Vahankajärven reitin lisäksi osoi
tettu sivureitit Karankajärvelle ja Pyhäjärvelle. Viimeksimainitulla on
esteenä Parantalan voimalaitospato, Reittiä pitkin päästään lähelle Pyhä—
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Häkin kansallispuistoa.
Ehdotettujen sivureittien lisäksi on mahdollista liikkua kanootilla
useitakin reitin sivujokia pitkin. Näistä mainittakoon Lannevedelle
suuntautuva reitti. Ainoa Saarijärven reitin alueelle saatava kier
toreitti on Saarijärvi-Sumasjärvi-Pyhäjärvi-Lumperoiset-Saarijärvi.
Tämän kiertoreitin käyttökelpoisuutta vähentävät kuitenkin huomatta
vasti sillä olevat esteet, Leuhunkosken ja Parantolan voimalaitospa
dot sekä nykyisin kuivillaan oleva Pyhäkoski.
Kivijärven-Muuruejärven alueella on vesiretkeilyreitiksi osoitettu
Kinnulanlahdesta Jäppäjärvien ja Matkusjoen kautta Nielujärveen u
lottuva vesistönosa. Tällä reitillä on useita esteitä. Kivijärveltä
on mahdollista kulkea kanootilla monia järveen laskevia jokia pitkin.
Tällaisia ovat mm. Heitjärvelle, Viivajärville ja Kannonselälle suun
tautuvat reitit, joilla tosin kaikilla on esteitä, Kivijärveltä on
kanooteille sopiva yhteys Kämärin voimalaitoskanavan kautta Vuosjär
velle ja edelleen Muuruejärven kautta Keiteleelle. Reitillä on estee
nä Hilmon voimalaitos. Kivijärveltä on mahdollista kulkea kanootilla
Vuosjärvelle myös järven eteläpäästä Potmonkosken ja Pudasjärven kaut
ta. Reitin käyttömahdollisuuksia rajoittavat Potmon pato ja veden vä
häisyys Hilmonjoessa.
Kivijärven alueella ainoa kiertoreittimahdollisuus on reitti Kivijär
vi-Potmonkoski-Vuosjärvi—Kämäri-Kivijärvi.
Koliman alueella on vesiretkeily mahdollista järvien lisäksi reitillä
Elämäjärvi-Saanijärvi-Putaanvirta sekä välillä Kolima-Kärnänkoski-Ky
mönkoski -Keitele.
Pääveneilyalueen järvialtailla voidaan kanootilla liikkua periaattees
sa missä tahansa. Suunnitelmakarttaan on kuitenkin merkitty muutamia
vesiretkeilyn kannalta oikaisevia tai suojaisia reittejä. Näistä mai
nittakoon Niiniveden ja lisveden välinen yhteys Saikarinniemen poikki
kaivettua kanavaa pitkin sekä suojaiset reitit Pielavedellä ja Konne
veden eteläosassa.
Pääveneilyalueelta voidaan kulkea kanootilla monia siihen laskevia jo
kia pitkin. Keiteleeltä voidaan kulkea Löytänälle. Pielaveteen laske
vista reiteistä ovat merkittävimmät teitit Koivujärvi—Pielavesi ja
Iso—Panka—Pielavesi. Näiden lisäksi voidaan kanootilla liikkua reittiä
Lampaanjärvi-Pielavesi. Näillä reiteillä on useita vaikeakulkuisia kos
kia tai muita esteitä.
Nilakalta vodn kanootilla siirtyä Rasvankiin joko Kolun kanavan tai
7yskosken kautta. Tähän muodostuu myös sopiva kiertoreitti Kolun kana—
va-Nilakka—yskoski— Koskivesi—Kolun kanava.
Karttulan seudulla on kiertoreitti Karttulan lahti-Virmasvesi-Rasvanki
Ahveninen-Hirvijärvi-Karttulan lahti. Reitillä ovat esteenä Haringan
kosken ja Savikosken padot.
lisvedeltä voidaan kulkea Suonenjokea pitkin Suonteenselälle ja täältä
edelleen Kuivantaipaleen kanavalle, mistä on yhteys Vuoksen vesistöön.
Suonenjoen alueella on kiertoreitti Suonenjoki-lisvesi—Koskelovesi—
Haa
pajärvi—Suonteenselkä—Suonenjoki. Pieksämäki-Suonenjoki—rata samoin kuin
muutamat vähäisemmät esteet vaikeuttavat huomattavasti kiertoreitin käyt
töä. Haapajärveltä on mahdollista kulkea kanootilla myös Pieksänjärven
suuntaan.

KYMIJOEN VESISTÖN YLÄOSAN
VENE ILYN JA VESIMATKAILUN
YLEISSUUNNITELMA

V.sir.tk.ilyreitti

Å

Saarijrv.n koskiritin
mOrkitty rantautumispalkka
Yht.ys

muuhun

vOsistöön

Suunnittelua lu.en

raja

Kuva 11
V.sir.tk.ilyreitistö ja yhteydet
muihin vesistoihin
-

-

-

..

-

-

85
Rautalammin alueella on kanooteille sopiva merkittävä reitti Nokisen
koskelta Koskeloveden ja Hankaveden kautta Konneveteen. Reitillä ei
ole kanoottien liikkumista vaikeuttavia esteitä.
Hankavedeltä on kanooteille sopiva yhteys Myhinkosken ja Myhinjärven
kautta Ahveniselle.
Konneveden eteläosa on vesiretkeilyyn hyvin soveltuvaa aluetta. Saa
ret tarjoavat vesiretkeilijöille suojaa ja toisaalta alue on maisemil—
taan kaunis. Kiertomahdollisuuden tarjoaa reitti Vahvanen-Konnevesi
Kynsivesi-Kuuhankavesi-Armisvesi. Reitin pääasialliset esteet ovat
Venekosken voimalaitos, Suolikoski sekä noin kilometrin maayhteys vä
lillä Armisvesi-Vahvanen.
Suunnittelualueen sulkukanavat tarjoavat mahdollisuuden kiertoreiteil
le. Aänekoskelta Kuhnamon, Saraveden, Kuusveden, Kynsiveden ja Konneve—
den kautta Keiteleelle ja edelleen Äänekoskelle kulkevan reitin pituus
on noin 180 km ja Rauta]amilta Hankaveden, Konneveden, Kiesimän ja
Kerkonkosken kanavien kautta Niinivedelle ja edelleen Rautalammille
kulkevan pituus noin 70 km.
Useimmissa jokireiteissä on kulkua rajoittavia esteitä, lähinnä patoja,
vaikeakulkuisia koskia, tai liian matalia siltoja. Nämä sinänsä eivät
estä reitin käyttöä. Kanootit on niiden ohi kuljetettava kantamalla.
Merkittävimpien vesiretkeilyreittien käyttömahdollisuuksia tulisi ke
hittää mm. poistamalla vaarallisia kiviä ja suorittamalla tarpeellisia
merkintöjä, varaamalla retkeilijöiden käyttöön tantautumis- ja leiriyty—
mispaikkoja sekä kehittämällä esteiden ohitusta helpottavia veneensiir—
tolaitteita tai polkuja.
Erityisesti tulisi kehittää alueen koskireittejä ja kiettoreittejä. Näi
den kehittämisessä olisi kiinnitettävä huomiota varsinkin venekaluston
kuljetuksen järjestämiseen.
5.254 Veneurheilun harrastusalueet
Suunnittelualueella keskittyvät veneurheilun harrastusalueet suurimmal
ta osaltaan Keite]eelle. Vilkkainta urheilualuetta ovat Viitasaaren ja
Äänekosken lähivedet, sillä näillä paikkakunnilla toimivat purjehdusseu—
rat järjestävät kilpailuja jäsenistölleen. (Kuva 7).
Varsinaisia soutu— ja melontaratoja ei suunnittelualueella totaiseksi
ole. Viitasaarelle Savilahteen on kaavailtu vesiurheilualueen rakenta
mista.
Vesihiihtoa ei harrasteta kilpailumielessä suunnittelualuee])a. Yksit
täisiä vesihiihdon harrastajia on alueella varsinkin suurimpien taaja
mien lähivesillä.
Ristiriitoja veneurheilun ja muiden vesienkäyttömuotojen välillä voi
aiheutua vesihiihdon yhteydessä. Meluhaittoja saattaa esiintyä mootto—
riveneilystä, mutta soutu-, melonta- ja purjeveneily ovat tältäkin osin
häi riöttömiä.
Pihkurinselkä on merkittävä purhehdusalue. Se tulisi varata tulevaisuu—
dessakin vesiurheilualueeksi. Suurimpien taajamien lähivesiltä tulisi
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osoittaa alueita veneurheilua ja myös vesihiihtoa varten.
5.255 Yhteydet muihin vesristöalueisiin
Suunnittelualueelta on luonnollinen vesiyhteys Päijänteeseen Vaaja
kosken kautta. Koskeen rakennettu voimalaitos tosin estää nykyisin
veneellä liikkumisen Leppäveden ja Päijänteen välillä.
Suunnittelualuetta ‘rajoittavat etelässä Kymijoen vesistöön kuuluvat
Jämsän reitin, Päijänteen ja Mäntyharjun reitin vesistöalueet, lännes
sä ja pohjoisessa Kokemäenjoen ja Pohjanmaan jokien vesistöalueet ja
idässä Vuoksen vesistöalue. Suunnittelualueen ja viereisten vesistöalu
eiden sellaisia latvajärviä, joille on mahdollista päästä vesitse,
erottavat yleensä useiden kilometrien levyiset kannakset.
Kuvassa 11 on esitetty vesiretkeilyn kannalta tärkeät yhteydet vierei
sun vesistöalueisiin. Mikäli vesistöalueelta siirrytään toiselle,
edellyttää tämä lähes poikkeuksetta venekaluston kuljettamista autolla
tai traktorilla.
Kuvassa 11 esitetyistä yhteyksistä on käyttökelpoisin Suonteenselän ja
Vuoksen vesistöön kuuluvan Kuvansin välinen yhteys. Näitä järviä erot
tava Kuivantaipaleen kannas on kapeimmalta kohdaltaan vain muutaman
sadan metrin levyinen. Kannaksen poikki on 1800-luvun lopussa rakennet
tu kanava, joka ei kuitenkaan enää ole käyttökelpoinen. Kanava on nykyi
sin padottu maapadolla. Osa kanavauomasta soveltuu kuitenkin kanootilla
ii ikkumiseen.
Muissa kuvan 11 yhteyksissä on kanootit tai veneet siirrettävä maitse
useita kilometrejä. Tietä pitkin siirto on kaikissa tapauksissa vähin—
tään 10 km.
Moottori- ja purjeveneiden siirtäminen suunnittelualueelta toiselle ve
sistöalueelle edellyttää veneen kuljetusta autolla tai rautateitse tai
veneensiirtolaitteita. Päijänteeltä voidaan suuretkin alukset melko vai
vattomasti siirtää rautateitse Suolahteen ja muutamat veneilijät ovat
kin tätä mahdollisuutta käyttäneet hyväkseen. Leppäveden ja Päijänteen
välillä on veneensiirtolaitteisto, jonka avulla voidaan vene siirtää
vesistöstä toiseen. Se ei kuitenkaan sovellu kovin isojen veneiden
si i rtoon.
Pääveneilyalueen kanavoimista Päijänteelle ja Vuoksen vesistöön on suun
niteltu jo viime vuosisadalta lähtien. Vuonna 1964 esitti eduskunta toi
vomuksen selvityksestä Järvi-Suomen vesistöjen liikenteellisestä hyväksikäytöstä. Liikenneministeriön asettama työryhmä suoritti 1973 tutkimuk
sen Keiteleen—Päijänteen kanavahankkeesta, missä tutkimuksessa todettiin
kanava kuljetustaloudellisesti erittäin kannattavaksi. Työryhmän mukaan
olisi kanava rakennettava viimeistään 1980—luvun puoliväliin mennessä
raakapuun ja jalosteiden kuljetuskustannusten säästämiseksi. Hankkeen
kannattavuutta lisäisi vielä merkittävästi Kymijoen kanavointi. Keitele
Päijänne-kanava tulisi suunnitelmien mukaan kulkemaan Vaajakoskelta Lep
päveden Saraveden ja Vatianjärven kautta Kuhnamoon ja tästä edelleen Kei
teleelle. Kanavaan on suunniteltu neljä sulkua.
Keitele—Päijänne—kanavan rakentamiseen liittyy myös Rautalamin reitin
alaosan rakentaminen nippu-uittokuntoon välillä Kynsiveden yläosa—Sara
vesi. Simunankoski on suunniteltu ohitettavaksi nipunsiirtoradalla. Tä
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män toteutuksessa tulisi ottaa huomioon myös veneliikenteen tarpeet
siten, että myös veneiden siirto Kynsivedestä Kuusveteen tulisi mah
dolliseksi.
Kanavointihanke Saimaan ja Kymijoen vesistön yläosan välillä on ollut
vireillä vuodesta 1850 lähtien. 1800-luvun loppupuolella rakennettiin
edellä mainittu Paasveden ja Kuvansin välinen Kuivantaipaleen kanava
tukkien kuljettamiseksi Suonteenselältä Sorsaveteen. Ensimmäinen suun
nitelma kanavan takentamiseksi lisvedeltä Haukiveteen tehtiin vuonna
1919. Suunnitelmat kuitenkin kariutuivat 1920— ja 1930-luvuilla. II
maailmansota ja Saimaan kanavan sulkeminen aiheuttivat sen, että kana—
vahanke hautautui pitkäksi aikaa. Uudelleen hanke tuli esille vasta
1960-luvulla. Vuonna 1966 perustettiin kuntien aloitteesta kanavatoi
mikunta hankkeen eteenpäin viemiseksi.
Kanavoinnista on TVL laatinut teknisen selvityksen. Hanke on maasto—
tutkimusvaiheessa; yleissuunnitelman on tarkoitus olla valmiina vuon
na 1981. Teknisessä selvityksessä on tarkasteltu kolmea eri suunta—
vaihtoehtoa, joiden kaikkien mukaan kanava kulkisi suunnittelualueella
samaa linjaa pitkin lisvedeltä Suonteenselän, Paasveden ja Kuvansin
kautta Sorsavedelle. Vaihtoehdon 1 mukaan kanava kulkisi Sorsavedeltä
Konnusvedelle, vaihtoehdon 2a mukaan Sorsavedeltä lsmajärven ja Haise
van kautta Unnukkaan ja vaihtoehdon 2 b mukaan Sorsavedeltä Osmajärven
kautta Huruslahteen ja edelleen Haukiveteen. Koko kanavoinnin pituus
olisi yaihtoehdoista riippuen 65-76 kilometriä. Kanavan mitoituksen
perustana on pidetty proomuliikennettä. Sulkuja kanavaan tulisi vaih
toehdosta riippuen 3 tai 4 kappaletta.
Alustava yleissuunnitelma on laadittu myös kanavoinnin rakentamisesta
Kuopiosta Pohjanlahdelle. Kanava johtaisi Kuopiosta Kuttajärven kautta
Virmasveteen ja nykyisten kanavien ja Keiteleen kautta yhdistäisi Koli
ma-, Alva- ja Muurasjärven Kalajokeen.
Kaavion suunnittelussa on ensisijaisesti otettu huomioon uiton ja tava
raliikenteen tarpeet. Niiden toteuttamisella on huomattava vaikutus
myös suunnittelualueen veneilyn ja vesimatkailun kehittymiseen. Varsin
kin Keitele—Päijänne— ja Haukivesi—lisvesi—kanavat vilkastuttaisivat
veneilyä pääveneilyalueella. Ne mahdollistaisivat myös laivamatkailun
kehittymisen alueella.
5.26 T o t e u t t a m i s t a r k a s t e 1 u
Taulukoissa 16 ja 17 ehdotetut uudet väylät ja reitit on jaettu kol
meen eri luokkaan toteuttamisen kiireellisyyden mukaan. Toteuttamisjär—
jestystä on tarkasteltu lähinnä veneilyn ja vesimatkailun kannalta.
Eräät muut syyt kuten uitto puoltavat kuitenkin eräiden väylien toteut
tamista esitettyä aikaisemmin.
Julkiset kulkuväylät
a)

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat väylät:
järvi
Keitele
4 Kokkoselkä-Harinka
8 Valkamaan
Keitele
10 Konneveden kk:än
Konnevesi
13 Isoselkä-Kurkilahti
Konnevesi
17 Nilakka—Huuhtajankoski
Nilakka

kunta
Vesanto
Viitasaari
Konnevesi
Rautalampi
Tervo
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Näistä väylä Kokkoselkä-Harinka on vanha laivaväylä. Sen toteuttami
nen vaatisi näin ollen merkinnän. Valkamaan johtavan väylän aikaan
saamiseksi tarvittavat toimenpiteet selviävät vasta tarkemmissa tut
kimuksissa. Konneveden kirkonkylään johtavan väylän toteuttaminen
vaatisi ainakin joidenkin kivien poiston ja mahdollisesti myös ruop
pausta. Väylät Isoselkä-Kurkilahti ja Nilakka-Huuhtajankoski voidaan
saada kulkukelpoisiksi vain merkitsemällä ne harauksella tarkemmin
määriteltävään paikkaan.
b)

Toisessa vaiheessa toteutettavat väylät
2
5
6
7
9
12
14
15
18
21

Liimattala—Pyyrinlahti
Iso—Jalaman länsipuolelta
Märätsalon pohjoispuolelle
Oikaisu Pihkurinselällä
Kumpusaaren lounaispuolelta
Kodan ovi sensel kä—Hanhi tai pale
Autuaankannas-Virmasvesi
Karttulanlahti—Syvänniemi
Nilakka—Honkasaaret
Sammalislahteen

järvi
Keitele
Keitele
Keitele
Keitele
Keitele
Konnevesi
Virmasvesi
Virmasvesi
Nilakka
Nilakka

kunta
Konginkangas
Viitasaati
Viitasaari
Viitasaari
Konnevesi
Rauta lampi
Karttula
Karttula
Pielavesi
Pielavesi

Edellisistä väylät Liimattala-Pyyrinlahti ja Karttulanlahti—Syvänniem
i
sekä Märätsalon pohjoispuolelle ehdotettu oikaisu ovat vanhoja väyliä.
Näiden lisäksi osa väylästä Nilakka—Honkasaaret on entistä laivaväylää.
Muista väylistä välin Autuaankannas-Virmasvesi saaminen kulkukelpoise
ksi
vaatii mahdollisesti joidenkin kivien poiston. Muiden ehdotettujen väy
lien toteuttaminen vaatii vain merkinnän.
Purjevenereiteistä tulisi ensisijaisesti toteuttaa reitti Karttuselkä
Havusalmi—Koivuselkä Keiteleellä. Reitin saaminen kulkukelpoiseksi edel
lyttää ainakin kaikuluotausta tai harausta ja todennäköisesti myös joi
denkin vaarallisten kohteiden eliminoimista. Mikäli tarkemmissa tutki
muksissa osoittautuu, että reitin toteuttaminen purjevenereittinä aiheut
taisi kohtuuttoman suuret kustannukset, tulisi se toteuttaa umpimoottori—
venereittinä,
Muut ehdotetut purjevenereitit toteutetaan toissijaisesti. Reiteis
tä
Heinäsaaren ja Vitikkasaaren länsipuolelle ehdotettu on vanha laiva
väylä. Taimolahteen esitetty reitti vaatii vain sijoittamisen hatauk
sella tai kaikuluotauksella määrättävään paikkaan.
Umpimoottori vene reitit:
a)

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat reitit:
järvi
25 Kinnulanlahti-Kannonkoski kk
Ki vijärvi
26 Kivijärvi kk-Lokakylä
Ki vijärvi
28 Karttuselkä-Sorvasalmi -Pieni -Koi
vuselkä
Keitele
32 Rappaatlahteen
Konnevesi
33 Nykyiseltä väylälta Saunasalmeen Nilakka

kunta
Ki vijärvi
Ki vijärvi
Konginkangas
Konnevesi
Keitele

Reitit Kinnulanlahti—Kannonkoski ja Kivi järvi-Lokakyl
ä edellyttävät
Kivijärven syvyyskartoitusta ennenkiln reittien paikka ja
tarvittavat
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toimenpiteet voidaan määrätä. Reitin Karttuselkä-Sorvasalmi-Pieni—
Koivuselkä toteuttaminen vaatii ainakin harauksen, mahdollisesti myös
joidenkin vaarallisten kivien poiston.
Rappaatlahteen ja Saunasalmeen ehdotetut reitit voidaan toteuttaa si
joittamalla ne hatauksen ja luotauksen avulla sopivaan paikkaan.
b)

Toisessa vaiheessa toteutettavat teitit:
27
31
34

c)

järvi
Kuivaselkä-Vipulahti
Kivi järvi
Keitele
Pirttiselkä-Paalisalmi
Nykyiseltä väylältä Penttilänlahteen Pielavesi

kunta
Kivi järvi
Vii tasaari
Piel avesi

Kolmannessa vaiheessa toteutettavat reitit:
29
30

Nykyiseltä väylältä Kaivannon—
lahteen
Nykyiseltä väylältä Honkasaaren
itäpuolelle

Keitele

Vii tasaari

Ke i tel e

Vi itasaari

Näiden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet selviävät vasta tar
kemmissa tutkimuksissa.
Avomoottori venereitit:
a)

b)

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat reitit:
40

Muurasjärvi—Kärnä

49
50
56

Kuivantaipale-lisvesi
Nokisenkoski-Koskelo
Kuhankoski—Vaajakoski

Toisessa vaiheessa toteutettavat reitit:
35
36
37
41
42
44
46
47
51
52
53
55
57
58

c)

Muurasjärvi
Pi htipudas
Alvajärvi ,Kolima
Suontiensel kä
Suonenj oki
Koskelovesi
Rautal ampi
Leppävesi
Laukaa

Kannonsaha-Kuivaselkä
Kivijärvi kk-Hoikanperä
Kivijärvi kk—Lahdenperä
Pyhäsalo—Suvannonlahti
Varpasselkä-Kärväskylä
Varpasselkä-Harmaalanranta
Karttuselkä-Autionlahti
Karttuselkä—Emoslahti
Kynsivesi
Simunankoski—Saravesi
Lievestuore-Kuusvesi
Kuusaankoski—Kuhankoski
Leppävesi-Metsolahti
Toivakanlahti-Leppävesi

Ki vijärvi
Ki vi järvi ,Ko
Kivijärvi
Kivi .jarvi
Kivi järvi
Kivijärvi
Al vajärvi
Pihtipudas
Pihtipudas
Kolima
Kolima
Pihtipudas
Ke i tel e
Vii tasaari
Keitele
Vi itasaari
Kynsi vesi
Laukaa ,Konnevesi
Saraves i
Laukaa
Li evestuoreenjä rvi Laukaa
Laukaa
Kuusvesi
Leppävesi
Laukaa
Leppä vesi
Toivakka

Kolmannessa vaiheessa toteutettavat reitit:
38
39
43
45

Kuivaselkä-Puralankylä
Kotkatselkä-Muhola
Varpasselkä-Honkakoskenlahti
Autiolahteen

Kivijärvi
Kivijärvi
Kolima
Kolima

Kivi järvi
Kinnula,Kivijärvi
Pi hti pudas
Vii tasaari
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48
54

Kuhalahteen
Kuusvesi—Kuus lahti

järvi
Pielavesi
Kuusvesi

kunta
Pielavesi
Laukaa

Reittien toteuttaminen vaatii ainakin kaikuluotauksen tai harauksen,
reittiselostuksen laatimisen ja reitin merkitsemisen omalla merkin—
nällään merikarttaan tai vesimatkailukarttaan. Muutamat reiteistä
saattavat vaatia myös jonkinlaista maastoon merkintää, jotta liikku
minen niillä olisi turvallista. Myös joidenkin vaarallisten kohteiden
poisto tulee kysymykseen.
Avomoottorivenereittien Kuusaankoski—Kuhankoski, Kuhankoski—Vaajakoski
ja Kuivantaipale-lisvesi toteuttaminen riippuu oleellisesti siitä, ta
kennetaanko suunnitellut Keitele—Päijänne- ja Haukivesi-lisvesi—kanavat.
Mikäli kanavat rakennetaan lähivuosina, ei mainittuja reittejä kannata
toteuttaa erikseen, koska kanavoinnin yhteydessä ne kehitetään väyliksi.
Samoin tulisi muut Saraveden, Kuusveden ja Leppäveden avomoottorivene—
reitit toteuttaa umpimoottorivenereittinä. Myös Kynsivedelle osoitettu
reitti pitäisi toteuttaa umpimoottorivenereittinä ja järjestää mahdol
lisuus veneiden siirtoon Kynsiveden ja Kuusveden välillä.
Jos kanayien rakentaminen viivästyy, tulee reitit toteuttaa avomoottori
venereittinä. Reitin Kuivantaipale—lisvesi toteuttamisen yhteydessä tu
lisi järjestää mahdollisuus veneiden siirtoon Paasvedestä Vuoksen vesis
töön kuuluvaan Kuvansiin.
Vesiretkeilyreittien toteuttamisessa tulee kysymykseen sekä reittien
kulkumahdollisuuden parantaminen että rantautumispaikkojen varaaminen.
Suunnittelualueen järvillä on kanootilla ja soutuveneellä liikkuminen
mahdollista periaatteessa missä tahansa, joten näille osoitetut reitit
eivät vaadi erityisiä kunnostustoimenpiteitä. Jokireiteillä voidaan
sen sijaan tehdä veneilymahdollisuuksia parantavia tutkimus—, suunnit
telu- ja rakentamistöitä.
Vesiretkeilyreiteistä tulisi kehittää ensisijaisesti Saarijärven reit
tiä ja sen sivureittejä sekä Rautalammin, Konneveden ja Hankasalmen
alueen reittejä. Toteuttamisvaiheessa olevaa Kyyjärvi-Sumasjärvi-vesi
retkeilyreittiä tulisi jatkaa Kuhnamoon saakka ja toteuttaa Vahanka—
järvelle, Karankajärvelle ja Pyhäjärvelle suuntautuvat sivureitit.
Muista reiteistä tulisi ensisijaisesti toteuttaa reitit Koskelovesi
Hankavesi-Konnevesi, Konnevesi-Kynsivesi sekä Atmisvesi-Kynsivesi.
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5.3

SATAMAT JA RANTAUTUMISPAIKAT

5.31 P e r u s k ä s i t t e e t
Veneitä varten rakennetut satamat voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin:
1.

Veneilysatama

Yksityisille veneilijöille
tarkoitettu venesatama

2.

Kalastussatama

Pääasiassa kalastajien tarpeita
varten rakennettu venesatama

3.

Erikoissatama

Esim. luotsisatama

Seutusuunnittelun keskusliiton asettama veneilytyöryhmä on suositellut
seuraavaa venei lysatamien luokitusta /1/.
Venei lysatamat
A. Kotisatama
Pääasiassa veneiden säilytykseen tarkoitettu satama taajamassa tai sen
ulkopuolella. Palveluvarustus riippuu sataman koosta ja sijaintipaikasta.
8. Matkasatamat
1. Vierassatama
Palveluvarustukseltaan monipuolinen ja korkeatasoinen veneilysatama.
2. Huoltosatama
Pääasiassa polttoaine- ja elintarviketäydennyksiä varten varattava
satama.
3. Luonnonsatama
Pääasiassa virkistystarkoituksiin varattava satama luonnonvaraisilla
alueilla.
4. Suojasatama
Pääasiassa tilapäistä suojaa varten varattava satamapaikka rannikolla
ja ulkosaaristossa, voi olla myös rakennettu.
Useat käytössä olevista veneilysatamista ovat näiden eri tyyppien yhdis
telmiä. Tässä suunnitelmassa käytetään edellä esitettyä luokitusta pää—
piirteittäin. Edellisten lisäksi on kuitenkin otettu käyttöön seuraavat
määritelmät:
Venevalkama

Lähinnä taajamien ulkopuolella sijait
seva kotisatama, mikä voi olla rakenta—
maton

Rantautumispaikka

Rakentamaton luonnonsatama

Suojapaikka

Mkkuroinnin tai rantaan kiinnittyrnisen
mahdollistava, ainakin joillakin tuu]il—
la suojainen paikka

Laivalaituri

Matkustaja—aluksia varten rakennettu
laituri
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5.32

S a t a m i a

k o s k e v a t

t a v o i t t e e t

Satamien osalta on päätavoitteena alueen satamaverkoston kehittäminen
siten, että se palvelisi vakituista ja loma—asutusta, matkailua sekä
veneilyturvallisuutta.
Merkittävimpiin taajamiin tulee saada kotisatamat, joissa on
riittäväs
ti veneiden säilytyspaikkoja lähistöllä asuvien veneille.
Taajamien kotisatamien lisäksi tulee suunnitelmass osoi
a
ttaa venevalka—
mia merkittävimpiin kyläkeskuksiin ja myös saarissa sijai
tsevan lomaasutuksen tarpeisiin.
Veneretkeilijöiden ja -matkailijoiden tarpeisiin tulee saada riittävän
tihein välein huolto- ja vierassatamia.
Veneilijöiden käyttöön tarvi
taan myös suojasatamia ja -paikkoja sekä luonnonsatamia
ja rantautumis
paikkoja. Viimemainittuja tulisi saada varsinkin merkit
tävimpien taaja
mien läheisyyteen.
Elpymässä olevaa laivamatkailua varten tarvitaan laiva
laitureita mer
kittävimpiin taajamiin ja matkailukohteisiin.
5.33

5 u u n n 1 t t e 1 u-

j a m 1 t o 1 t

U

s p e r u s t e e t

5.331 Kotisatamat ja venevalkamat
Kotisatamapaikkoja tarvitaan jo melko pienissäkin järve
n rannalla si
jaitsevissa taajamissa. Haja-asutusasueilla veneitä
säilytetään useasti
omassa rannassa, rantaa omistamattomat säilyttävä
t veneitään veneval
kamissa. Pienten soutu— ja perämoottoriveneiden säily
tykseen tällaiset
venevalkamat, joissa veneet voidaan vetää rannalle,
sopivatkin hyvin.
Omarantaisessa lonia—asutuksessa on ainakin pienten veneid
en säilyttä
minen omassa rannassa helppoa.
Veneen koon kasvaessa lisääntyy myös tarve kunnollis
een venepaikkaan
kotisatamassa. Suurten veneiden säilyttäminen veneva
lkamissa tai omassa
rannassa on hankalaa.
Suurin tarve kotisatamilla on suurissa taajamiss
a joissa on vähän venei—
den säilytykseen soveltuvaa rantaviivaa. Näissä
tarvitaan venepaikkoja
kotisatamasta myös soutuveneille.
Seuraavassa taulukossa on esitetty suuntaa antav
asti , kuinka suuri osa
kunkin venetyypin kokonaismäärästä tarvitsee venepa
ikan kotisatamasta.
Taulukko 18

Venepaikan kotisatamassa tarvitsevien veneiden
määrän osuus koko alueen venekannasta

Venetyyppi
Kanootit
Soutuveneet
Avomoottori veneet
Umpi moottori veneet
Purjeveneet

10
30
50
50

Edellä esitetyt prosenttiosuudet ovat suuntaa
antavia keskimääräislu
kuja, ja niitä voidaan lähinnä käyttää arvioitaes
sa laajahkojen aluei
den, esimerkiksi jonkun kunnan tai vesistöalueen
kotisatamatarvetta.
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Kotisatamat tulisi sijoittaa siten, että niistä olisi hyvä yhteys vai—
kutusalueelleen ja vesistöön. Pienissä taajamissa satama tulisi aina
pyrkiä sijoittamaan kävelyetäisyydelle eli etäisyyden tulisi olla alle
1 1/2 km.
Satamapaikkaa valittaessa tulisi kiinnittää huomioita myös seuraaviin
seikkoihin.
Sataman on oltava suojattu vallitsevalta aallokolta ja yli 0,3 metrin
aallokkoa ei saisi esiintyä. Jos luonnollista suojaa ei ole riittävästi
on paikan oltava helposti ja taloudellisesti suojattavissa keinotekoisesti.

-

Tuloväylän on oltava selkeä ja riittävän syvä ja sisääntuloaukon käyt
tökelpoinen huonollakin säällä.
-

Satama—altaassa on oltava riittävä vesisyvyys kaikille alueella käytös
sä oleville venetyypeille. Luonnollisen syvyyden ollessa riittämätön on
ruoppauksen oltava mahdollisimman edullista. Suurille purjeveneille voi
daan tarvittaessa osoittaa poijupaikkoja. Vesisyvyyden olisi oltava 3,0 m
laivalaitureissa ja 2,4 m muualla.
-

Perustamisolosuhteiden on oltava hyvät laitureita ja muita takenteita
varten.

-

—

Yhteyksien läheisille väylille ja reiteille tulee olla hyvät.

Tieyhteyksien ja liikennevälineiden saavutettavuus on tärkeää erityi
sesti kaupunkien ja suurten taajamien kotisatamissa.
-

Kotisatamat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava sellaisille pai
koille, jossa jo ennestään on ollut vastaavia toimintoja. Luonnontilai—
seen rantaan rakennettaessa on maisemallisiin seikkoihin kiinnitettävä
erityistä huomiota.
—

Sataman käytöstä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristön asuk
kaille ja luonnolle.

—

—

Satama-altaassa on veden oltava mahdollisimman hyvin vaihtuvaa.

Jätehuolto on voitava järjestää tyydyttävästi ilman kohtuuttomia kus
tannuksi a.
—

Taajamien venepaikat tulee pyrkiä sijoittamaan keskitetysti yhteen tai
harvoihin kohteisiin, jolloin yksikkökustannukset ovat pienemmät ja tar
peellinen palvelutaso on helpompi turvata. Kotisataman optimikokona pi
detään 100.. .150 venepaikkaa, mutta pienissä taajamissa ei luonnollises
tikaan tarvita edes sadan paikan satamatiloja.
Kotisatamaa vrten tarvitaan vesialuetta ja maa-aluetta venepaikkaa koh
ti noin 100 m kumpaakin, mikäli veneiden kiinnityspaikat ovat pääasiassa
laitureissa ja talvisäilytyspaikat ovat satama-alueella. Jos käytetään
runsaasti poiju- tai ankkurointipaikkoja on vesialueen tarve suurempi
ja mikäli pieniä veneitä säilytetään pääasiassa rannalle vedettyinä,
vesialuetarve supistuu. Laiturirakenteista ovat kelluvat laiturit yleen
sä suositeltavimpia pistolaitureina vedenkorkeuden vaihtelujen aiheutta
mien haittojen vähentämiseksi.
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Taulukossa 19 on esitetty ohjeellinen vähimmäispalvelutaso erityyppi
sille satamille. On huomattava, että palvelutasovaatimus on ohjeelli
nen, josta varsinkin pienten satamien kohdalla voidaan poiketa.
Taulukko 19. Eri satamatyyppien ohjeellinen vähimmäispalvelutaso.
Koti satama
—

—

-

-

—

—

—

-

-

—

—

—

—

Vi erassatama

laituri
poijuja tai paaluja
säilytyskenttä
tieyhteys
pysäköinti
juomavesi
x
jätehuolto
jäteöljyn keräys
käymälä
x
valvonta ja hoito
luiska tms. nostomahdollisuus
ilmoitustaulu
meripelastusvälineet
palontorj untavälineet
sähkö
valai stus

—

-

—

—

-

-

-

—

—

—

—

—

-

—

-

—

-

laituri
tieyhteys
pysäköinti
juomavesi
x
jätehuolto
käymälä
x
jäteöljyn keräys
po]ttoainehuolto
x
valvonta ja hoito
ilmoitustaulu
sisämajoitus
x
peseytyminen
x
kauppa/kioski
x
posti
x
puhelin
x
meripelastusvälineet
palontorjuntavälineet
sähkö
valaistus

Venevalkama
laituri ja/tai säilytyskenttä
tieyhteys
Huoltosatama
pysäköinti
laituri
luiska
juomavesi
x
jätehuolto
jätehuolto
Luonnonsatama
polttoainehuolto
x
laituri ja veneen rantaan—
jäteöljyn keräys
veto— tai kiinnitysmahdol—
ilmoitustaulu
lisuus
valvonta ja hoito
ilmoitustaulu
käymälä
x
valvonta ja hoito
tieyhteys
jätehuolto
kauppa/kioski
x
käymälä
x
meripelastusvälineet
nuotiopaikka
palontorjuntavälineet
puhelin
x
Rantautumi spai kka
—

-

-

-

-

—

-

-

—

-

-

-

—

-

—

-

—

-

—

—

—

—

-

—

—

veneen tantaanveto- tai
ki innitysmahdol 1 i suus
nuotiopaikka
(—jätehuolto)

—

—

Suojasatama
—

-

Suojapaikka
—

ankkurointi- tai rantaan
ki innitysmahdol 1 isuus

laituri/poijuja/paaluja/kiinni—
tys lenkkejä
luonnollinen tai rakennettu
suoja aallokolta

Lai valaituri
laituri
valvonta ja hoito
ilmoitustaulu
jätehuolto

—

-

-

-

Huom.
x:llä merkityn palvelun/varusteen ei ole välttämättä oltava varsinai—
sella satama—alueella.
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5.332 Vierassatamat
Venematkailua ja -retkeilyä palvelevien vierassatamien tarve on vaike
asti määriteltävissä. Hyvin varustetut vierassatamat edellyttävät suh
teellisen vilkasta venematkailua tai -retkeilyä ja toisaalta korkeata
soisia matkailukeskuksia. Veneilijät tarvitsevat kuitenkin myös alem—
pitasoisia vierassatamia.
Kaikista laiturein varustetuista kotisatamista ja merkittävimmistä ve—
nevalkamista tulisikin varata laituritilaa myös vierailevien veneili—
jöiden tarpeisiin.
Vierassatamat sijoittuvat yleensä suurimpiin taajamiin ja majoitus- ym.
palvelujen läheisyyteen. Vierassatamien välimatkat vesistössä eivät
saisi ylittää veneilijöiden tavanomaisen päivämatkan pituutta, mikä
on noin 40 km.
Vierassatamien sijoittelussa huomioonotettavat vaatimukset ovat liki
main samat kuin kotisatamien sijoittelussa. Taulukossa 19 on esitetty
suositus vierassatamien minimipalveluista ja liitteessä täydellisempi
suositus palveluvarustuksesta.
5.333 Huoltosatamat
Huoltosatamiin veneilijä saapuu saadakseen polttoaine- ja elintarvike—
täydennyksen. Huoltosatamalta vaadittava palvelutaso on esitetty ohjeel
lisena taulukossa 19.
Huoltosataman tarjoamat palvelukset ovat luonteeltaan sellaisia, että
veneilijä oleskelee satamassa vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Tämä
seikka on pantava merkille huoltosataman mitoituksessa. Eräiden arvioi
den mukaan huoltosatamien venepaikkamäärän tulisi olla 1-2 % alueen
moottori— ja purjeveneiden kokonaismäärästä. Tämän mukaan suunnittelu—
alueen huoltosatamissa tulisi vuonna 2000 olla yhteensä 80—160 vene
paikkaa. Ohjeellisena laituripaikkamääränä huoltosatamaa kohden voidaan
pitää 5—20 laituripaikkaa.
Huoltosatamien välisiä matkoja määrättäessä tulisi ottaa huomioon moot
tori— ja purjeveneliikenteen määrä. Matka huoltosatamasta toiseen saa
olla enintään 40 km.
Huoltosatamien tekniset ja liikenteelliset vaatimukset ovat samat kuin
koti- ja vierassatamissa. Koska satamassa käynti ei vaadi pitkäaikaista
oleskelua on maa- ja vesialueiden tarve pienempi kuin koti- ja vieras—
satami ssa.
Huoltosatamien sijoittamisessa tulisi ottaa huomioon olemassa olevat
palvelut. Satama voidaan sijoittaa paikkaan, jossa on kauppa lähellä
rantaa. Usein kauppa hoitaa haja-asutusalueella myös polttoaineen ja
kelua ja myös liikenneyhteydet paikalle ovat hyvät.
5.334 Luonnon- ja suojasatamat
Suunnittelualueella on runsaasti vapaata rantaa käytettäväksi rantau—
tumiseen. Loma—asutuksen ja veneilyn lisääntyessä on kuitenkin syytä
osoittaa erityisiä alueita luonnonsatamapaikoiksi.
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Suurin luonnonsatamien ja rantautumispaikkojen tarve on taajamien
lähi
vesillä. Näitä olisi osoitettava jo n. 5 km etäisyydellä taajamist
a.
Veneilyharrastuksen voimakkuudesta riippuen voi suurimpien taajam
ien
lähivesillä olla tarvetta osoittaa alle 20 km etäisyydeltä
useita
rantautumispaikkoja. Pidempiä veneretkiä tehtäessä luonno
nsatamien
tarve on paikallisista oloista riippuen 10—20 km välein.
Suojasatamien tarve on voimakkainta suurilla selillä. Ongelm
allisimpia
ovat suuret järvet, joissa on vähän saaria.
Suojasataman paikkaa valittaessa on otettava huomioon paikan
suojaisuus.
Satamaan on päästävä kaikilla tuulilla ja ankkurointi ja rantaut
uminen
on oltava mahdollista myös suurilla veneillä. Suojasataman
maa-alueen
tarve on vähäinen, mutta satamassa tulisi olla tilaa n.
10 veneen ank—
kuroimiselle. Luonnonsataman paikka on oltava myös suojain
en. Väylä sin
ne tulee ohjata turvallisia vesiä. Koska luonnonsatamaa
käytetään ensi
sijaisesti virkistysmatkoilla, on sataman oltava viiht
yisä. Hyvä sijoi—
tuspaikka on muun virkistysalueen yhteydessä. Tällöin
saadaan satamaan
riittävästi maa- ja vesialuetta. Huomiota tulisi kiinn
ittää myös ympä
röivään asutukseen ja luontoon, jotta mahdolliset sekä
veneilystä että
veneilylle aiheutuvat häiriötekijät saadaan minimoiduks
i.
Mikäli luonnonsatamiin saadaan tarpeelliset laituritila
t, luo se edelly
tykset myös rantautumiseen matkustaja-aluksilla ja vesib
usseilla. Ran
tautuminen olisi tärkeää teittien varsilla olevien merkittävien
luonnon
nähtävyyksien ja matkailukeskusten lähistöllä.
Luonnonsatamissa tulisi olla mahdollisuus telttailuun
. Satamien jäte—
huoltoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Satama
a ei tulisi sijoit
taa luonnonsuojelukohteeseen tai paikkaan, missä rantaut
uminen ja oles
kelu aiheuttaa luonnossa haitallista kulumista.
Luonnonsatamissa tulisi olla tilaa noin 5—10 veneel
le. Venepaikkojen
määrä riippuu myös huomattavasti käytettävän maa-al
ueen suuruudesta.
On otettava huomioon, että maa—alueen tarve venepa
ikkaa kohti on huo
mattavasti suurempi kuin muilla satamatyypeill
ä, sillä luonnonsatamassa
tapahtuvaa telttailua ja ulkoilua eivät saisi häiri
tä muiden veneilijöi
den vastaavat toimet.
Luonnon- ja suojasatamien tarvittava varusteta
so on esitetty taulukossa
19.
5.335 Laivasatamat ja -‘laiturit
Suunnittelualueella tulisi olla laivasatamia suurim
missa taajamissa.
Laivalaitureita tarvitaan myös pienissä taajamissa
matkustajaliikenteen
tarpeisiin. Laitureita olisi oltava myös majoitusl
iikkeiden yhteydessä
sekä merkittävimpien nähtävyyksien läheisyydessä
ja virkistysalueilla.
Laivasatamassa tulisi olla riittävä laitteisto laivo
jen huoltamiseksi
sekä jätehuolto. Laitureiden pinnan tulisi olla noin
metrin korkeu
della vedenpinnasta suurille aluksille. Pienempiä
aluksia varten olisi
oltava laituritilaa, joka on 0,4—0,6 metrin korkeu
della keskivedenpin—
nasta.
Varsinaisten laivasatamien lisäksi on suunnitte
lualueella sellaisten
laivalaitureiden tarvetta, joihin matkustaja- ym.
alukset voivat kun—
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varten. Näiden laitureiden rakenteet
pysähtymistä
lyhytaikaista
nittyä
voivat olla varsinaisten laivasatamien rakenteita kevyempiä. Laivat voi
vat kiinnittyä niihin huonon sään vallitessa sekä lyhytaikaisesti mat—
kustajien ottamista varten.
Suunnittelualueen laivaliikenne on vähäistä, eikä se tulevaisuudessa
kaan tule kovin paljon laajenemaan. Näistä syistä laivalaitureihin oli
si varattava korkeintaan kiinnittymispaikka kahdelle laivalle.
5.34Satamien

nykytil

a

Nykyinen satamatilanne suunnittelualueella pyrittiin selvittämään eri
kohderyhmille tehtyjen kyselyjen avulla. Lisäksi saatiin satamia ja
venevalkamia koskevia tietoja työryhmän suotittaman maastoretken yh
teydessä.
Kyselyjen avulla ja maastoretken yhteydessä tietoon saadut satamat il
menevät kuvasta 12. Yhteensä satamia oli kyselyvastausten mukaan lähes
70. Näistä oli kotisatamia noin 50. Huoltosatamia oli 6 ja vietassata—
mia 5 kappaletta. Loput ilmoitetuista satamista olivat luonnon— ja suo
j asatami a,
Kotisatamiksi merkityistä on huomattava osa venevalkamia, joissa ei ole
edes laituria. Kotisatamissa oli laituripaikkoja yhteensä lähes 400.
Vierassatamat ovat palvelutasoltaan hyvin puutteellisia. Vierassatamik
si merkityt ovat lähinnä yhden majoitusliikkeen laitureita. Vierailevia
veneilijöitä varten varattuja laituteita on suunnittelualueella vähän;
monista kuntakeskuksista puuttuu yleinen laituri, ja mikäli sellainen
on, sen kunto on yleensä heikko.
Alueen huoltopalvelut ovat myös puutteelliset. Huoltosatamiksi merki
tyistä ei mikään täytä taulukossa 19 esitettyjä vaatimuksia. Suunnit—
telualueen vesistöjen rannalla on useita kauppoja, huoltoasemia ja mui
ta palvelupisteitä (kuva 13), mutta näihin on monesti vaikea pästä
veneellä ennenkaikkea sopivien laitureiden puuttumisen vuoksi. Kaikkien
satamaryhmien osalta veneilyn ja vesimatkailun turvallisuuden edel
lyttämä varustetaso on lähes olematon.
5.35 5 a t a m i e n j a r a n t a u t u m 1 s p a i k k o j e n
t ä mi s toimenpiteet

k e h i t

Suunnittelualueen veneilysatamat eivät nykyisin ole riittäviä määräl
lisesti eikä laadullisesti. Uusia satamia ja venevalkamia tarvitaan,
ja myös vanhojen satamien laatua ja palvelutasoa olisi parannettava.
Alueen kunnat, veneilijät ja laivaliikenteen harjoittajat esittivät
useita toivomuksia satamatilanteen parantamiseksi. Laivaliikenteen har
joittajat toivoivat laivalaitureita 1änekoskelle, Viitasaarelle, Mati—
lanvirralle, Listonsalmeen, Pyhälahteen, Lintulahteen ja Kymönkoskelle.
Laivaliikenteen laajentuessa Rautalammin reitin alueelle tarvitaan myös
sen järvillä laivalaitureita.
Veneilijät toivoivat varsinkin vieras— ja huoltosatamien kehittämistä
sekä rantautumispaikkojen varaamista. Kunnat ehdottivat yleensä keskus
taajamaansa koti— ja vieras- tai huoltosatamaa sekä kyläkeskuksiin ve—
neval kami a.
Kotisatamapaikkojen tarpeeseen vaikuttavat suunnittelualueella venel
den määrän kasvu, venekaluston muuttuminen ja myös veneiden säilytyksen
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keskittyminen tiettyihin paikkoihin. Veneiden tyypit ja koot ovat
huomattavasti muuttuneet parinkymmenen viime vuoden aikana, mikä on
aiheuttanut sen, että entiset satamat ja venevalkamat eivät enää kool
taan ja varustuksiltaan ole riittäviä. Asutuksen keskittyminen on puo
lestaan lisännyt venepaikkojen tarvetta taajamissa. Saarissa sijaitse
va loma-asutus taas vaatii venevalkamia mantereelta varsinkin merkittä
villä loma—asutusalueilla.
Varsinaisia kotisatamia tarvitaan suunnittelualueen tärkeimmissä taa
jamissa, lähinnä kuntakeskuksissa. Venevalkamia tarvitaan merkittävim
missä kyläkeskuksissa sekä myös loma-asutusta varten. Venepaikkoja
kotisatamissa ja venevalkamissa tulisi suunnittelualueella v. 2000
olla taulukon 18 ja liitteen 2 mukaan yhteensä yli 4 000 kpl.
Vieras— ja huoltosatamia tarvitaan vain suuremmilla yhtenäisillä ve
neilyalueilla, joilla harrastetaan veneretkeilyä tai -matkailua eli
pääveneilyalueen lisäksi Kivijärvellä ja Kolimajärven alueella.
Kartassa 1 ja kuvassa 14 on esitetty kehitettävät koti-, vieras- ja
huoltosatamat sekä laivalaiturit ja venevalkamat. Satamia on kussakin
kohdassa merkitty kartalle vain yksi, mutta muutamissa tapauksissa on
venepaikkojen, palvelujen ja toimintojen hajauttaminen tarkoituksen
mukaista. Suunnitelmakarttaan merkittyjen venevalkamien lisäksi voidaa
n
myös muualla tarvita venevalkamia. Varsinkin loma-asutuksen venepa
ikka
tarvetta on ollut vaikea saada selville.
Satamien, venevalkamien ja laivalaiturien toteuttamisessa tulisi
pyrkiä
noudattamaan taulukon 19 mitoitusarvoja. Satamat voidaaan kuiten
kin to
teuttaa aluksi palvelutasoltaan alhaisempana. Myöhemmin palvelu
jen va
rustetasoa voidaan tarpeen mukaan nostaa. Sellaisten satamien kohdal
la,
joiden merkitys on vähäinen, voidaan taulukon 19 palvelutasoa pitää
ohjeellisena tavoitteena.
Kotisatamat ja venevalkamat palvelevat lähinnä paikallista tarvett
a,
joten niiden toteuttamiselle ei voida laatia kiireellisyysjärjesty
stä.
Ensisijaisesti tulisi kuitenkin rakentaa tai kunnostaa ne kotisatamat,
jotka eivät nykyisinkään ole riittävän kokoisia tai palvelukykyis
iä.
Tällaisia ovat esimerkiksi Viitasaaren, Suolahden, Suonenjoen
ja Piela
veden kotisatamat. Satamat tulisi toteuttaa vaiheittain siten,
että aluk
si rakennetaan vain osa venepaikoista ja järjestetään tärkeim
mät palve
lut ja varusteet. Myöhemmin voidaan venepaikkoja tarpeen mukaan
lisätä
ja kohottaa myös palvelutasoa.
Suunnitelmassa esitetyt vierassatamat sijaitsevat joko kuntak
eskuksissa
tai matkailuyritysten yhteydessä. Vierassatamista tulisi
ensisijaisesti
kehittää Kivijärven, Viitasaaren, 7iänekosken, lisveden,
Tervon ja Piela
veden satamia. Erillisistä huoltosatamista voidaan tärkeim
pänä pitää
Kerkonkosken satamaa. Huolto- ja vierassatamien lisäksi tulisi
rannalla
sijaitsevien palvelujen käyttömahdollisuuksia parantaa. Huolto
palveluja
tarvittaisiin erityisesti Matilanvirralla. Erillisistä laivala
itureista
olisi rakennettava ensisijaisesti Matilanvirran, Pyhäla
hden ja Kivisal
men laivalaiturit.
Kaikissa eri tyyppisissä satamissa ovat kiireellisimp
iä tehtäviä laitu
teiden rakentaminen ja kunnostus, jätehuollon järjestä
minen sekä
veneilyn ja vesimatkailun edellyttämän pelastusväline
istön lisäämi
nen.
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Seuraavassa luettelossa on mainittu altaittain kaikki suunnitelmaan
liittyvät koti—, vieras— ja huoltosatamat sekä laivalaiturit ja vene—
valkarnat. Satamien yhteydessä esitetyt venepaikkojen määrät ovat oh
jeellisia. Atviointiperusteena on ollut veneiden määrä v. 2000 (liite 2)
sekä taulukossa 18 esitetyt venepaikan tarvitsevien veneiden prosentu
aaliset osuudet alueen koko venekannasta. Seuraavassa luetellut satamat
on merkitty kuvaan 14 ja liitteenä olevalle yleissuunnitelmakartalle.
Kivijärvi:
1.

K 1 n n u 1 a n 1 a h t 1, Kinnula

Kotisatama. Sataman yhteydessä tarvittaisiin myös huoltopalveluja.
Näitä tuskin alueelle saadaan, koska veneilyn määrä on liian vähäinen.
laituripaikkoja 20 veneelle, osa näistä vierailijoille
säilytyskenttä 20 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

—

—

4.

5 a a r e n s a 1 m i, Kinnula

Vierassatama ja venevalkama. Vierassatama leirintäalueen yhteydessä,
venevalkama tulisi sijoittaa muualle.
vierassatamassa laituritilaa 5 veneelle
venevalkamassa säilytyskenttä 20 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

-

-

—

9.

K 1 v i

j ä r v i

kk

Koti- ja vierassatama. Tämän sataman suunnittelun yhteydessä tulisi
ottaa huomioon myös Kivijärvelle suunniteltu kalanjalostuslaitos ja
pyrkiä tekemään satamasta sekä veneilijöitä että kalastajia palveleva
monikäyttösatama. Sataman sijoituksessa tulisi ottaa huomioon kunnan
asukkaiden asioimismatkat ja sijoittaa satama niahdollisimman lähelle
palveluja.
laituripaikkoja kotisatamassa 30 veneelle
laituritilaa vierassatamassa 10 veneelle
säilytyskenttä 30 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

—

—

—

—

11.

P 1 i s p a 1 a, Kannonkoski

Vierassatama ja venevalkarna. Vierassatama on tarpeellinen vain, mikäli
suunniteltu lomakylähanke toteutuu. Muussa tapauksessa alueelle tulisi
rakentaa ainakin yleinen laituri ja muodostaa alueelle luonnonsatama.
Venevalkama tulisi sijoittaa erilleen vierassatamasta.
vierassatamassa laituritilaa 5 veneelle
venevalkamassa säilytyskenttä 10 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan.
—

-

—

—

12.

K a n n o n k o s k i

kk

Koti— ja vierassatama. Varsinainen koti— ja vierassatama Kivijärven ran
nalla. Syväjärven rannalla venevalkama.
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—

-

-

-

laituripaikkoja kotisatamassa 20 veneelle
vieraspaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä Kivijärven rannalla 20 ja Syväjärven rannalla
10 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan

Edellisten lisäksi tarvitaan Kivijärvelle seutaavat venevalkamat:
2.
3.
5.
6.
7.
8.
10.
13.

Leukaansalmi, Kinnula
Muhola, Kinnula
Puralankylä, Kivijärvi
Vipulahti, Kivijärvi
Hoikanperä, Kivijärvi
Lahdenperä, Kivijärvi
Lokakylä, Kivijärvi
Kannonsaha, Kannonkoski

Venevalkamiin tulisi saada säilytyskenttä 10-20 veneelle ja merkittävim
piin venevalkamiin myös muutama laituripaikka veneiden säilytystä varten.
Kaikkiin venevalkamiin pitäisi pyrkiä saamaan laituri tilapäistä kun—
nittymistä varten sekä helpottamaan vesillelähtöä ja rantautumista. Eri
tyisesti laituri tarvittaisiin sellaisiin venevalkamiin, joiden läheisyy
dessä on kauppa tai muita palveluja. Tällaisia venevalkamia ovat edellä
mainituista Muhola, Lahdenperä, Lokakylä sekä Kannonsaha.
Muuras—, Alva- ia Kolimajärvi:
17.

P i h t i p u d a s

kk

Koti- ja vierassatama. Putaanvirran kunnostussuunnitelmassa on Putaan
virralle osoitettu venesatama. Tämän lisäksi tulisi sekä JUva- että
Kolimajärven puolelle saada venevalkamat.
laituripaikkoja 40, joista osa vierailijoille
säilytyskenttä 40 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

—

—

18.

N i e m e n h a r j u, Pihtipudas

Vi erassatama
laituritilaa 5 veneelle
venevuokraamo
luiska
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

-

—

—

Venevalkamat;
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Muurasjärvi, Pihtipudas
Alvajärvi, Pihtipudas
Suvannonlahti, Pihtipudas
Ilosjoki, Pihtipudas
Kärväskylä, Pihtipudas
Harmaalanranta, Pihtipudas
Honkakoskenlahti, Viitasaari
Autiolahti , Viitasaari
Kärnä, Viitasaari

Venevalkamista ovat merkittävimmät Muurasjärvi, Alvajärvu, Kärväskylä
ja Harmaalanranta. Näiden läheisyydessä on veneilijöiden tarvitsemia
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palveluja, minkä vuoksi niihin tulisi saada vierailevia veneitä var
ten laiturit lyhytaikaista kiinnittymistä varten. Muurasjärven ja Al
vajärven venevalkamissa tarvitaan myös muutamia laituripaikkoja veneen
säilytykseen. Venevalkamissa tarvitaan säilytyskenttä tapauksesta
riippuen 10-30 veneelle.
Kivijärven sekä Muuras-, Alva- ja Kolimajärven satamien palvelutason
ei tarvitse olla niin korkea kuin pääveneilyalueen satamien, koska
veneilyn määrä näillä järvillä on vähäisempää kuin pääveneilyalueella.
Keite7
26.

Valkama, Viitasaari
Vierassatama lomakylän yhteydessä.
laituritilaa 1 laivalle ja 5 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

-

—

2$.

Riiuponsaari, Viitasaari
Koti- ja vierassatama
laituritilaa 1 laivalle ja 10 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

-

-

—

30.

Viitasaari, kk
Koti- ja vierassatama. Viitasaaren kirkonkylän satamapalvelut
voidaan hajauttaa useampaan paikkaan.
laituripaikkoja kotisatamassa 120 veneelle
vierassatamassa tilaa 20 veneelle
laituritilaa 1 laivalle
säilytyskenttä 50 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

-

-

—

-

-

—

31.

Hännilänsalmi, Viitasaari
Vierassatama uuden leirintäalueen yhteydessä.
laituritilaa 1 laivalle ja 5 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

-

-

35.

Niinilahti, Viitasaari
Huoltosatama ja venevalkama.
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 10 veneelle, näistä osa vierailijoille
säilytyskenttä 10 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

—

-

—

41,

Konginkangas
Koti- ja huoltosatama. Sekä Pyyrinlahden että Räihänselän puo
lelle tulisi saada laiturit. Varsinainen kotisatama tulisi si
joittaa Räihänselän puolelle.
laitutitilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 40 veneelle
vieraspaikkoja 10 veneelle
säilytyskenttä 30 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan
-

-

—

-

-
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45.

Sumiainen
Koti- ja vierassatama. Leirintäalueen yhteyteen tulisi saada
veneilijöitä varten laituri.
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 40 veneelle, näistä osa vierailijoille
säilytyskenttä 20 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

—

—

—

—

46.

Mämmensalmi , ?3änekoski
Huoltosatama
laituritilaa 1 laivalle ja 5 veneelle
luiska
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

—

—

47.

änekoski
Koti- ja vierassatama. Satamapalvelut voidaan hajauttaa useam
paan paikkaan. Pääsatamana olisi kehitettävä Mustaniemeä.
laituritilaa 2 laivalle
kotisatamassa laituripaikkoja 250 veneelle
vieraspaikkoja 20 veneelle
venevuokraamo
polttoaineenmyynti laiturissa tai rannalla
säilytyskenttä 100 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

—

—

—

—

—

—

48.

Suolahti
Koti— ja vierassatama. Satamapalve]ut tulisi hajauttaa eri
paikkoihin.
laituritilaa 1 laivalle
kotisatamassa laituripaikkoja 150 veneelle
vieraspaikkoja 20 veneelle
säilytyskenttä 50 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

-

—

-

—

-

Lai valai turi t:
25.
27.
32.
36.
38.
38.a
39.
40.
42.
43.

Lökkö,
Keihärinkoski,
Kymönkoski,
Harinkaa,
Listonsalmi,
Havusalmi,
Lintulahti,
Pyhälahti,
Matilanvirta,
Liimattala,

Viitasaari
Viitasaari
Viitasaari
Vesanto
Viitasaari
Konginkangas
Konginkangas
Konnevesi
Sumiainen
Konginkangas

Laivalaitureiden yhteyteen tulee sijoittaa myös venevalkama. Laituri
tilaa tarvitaan 1 laivalle ja 5—10 veneelle. Venepaikoista osa voidaan
varata veneiden säilytystä varten. Laivalaitureista Lökön, Keihärinkos
ken, Kymönkosken, Lintulahden, Pyhälahden ja Liimattalan läheisyydessä
sijaitsee kauppa tai posti, joiden palveluja veneilijät voivat käyttää
hyväkseen. Harinkaassa ja varsinkin Matilanvirralla tarvittaisiin myös
huoltopalveluja, etenkin polttoaineenmyyntiä.
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Edellisten lisäksi tarvitaan Keiteleen alueella seuraavat venevalkamat:
Taimolahti,
Suovanlahti,
Ilmolahti,
Hietaranta,
Perälä,
Kalliolahti,
Huuskola,

29.
33.
34.
37.
44.
49.
99.

Viitasaari
Viitasaari
Viitasaari
Vesanto
Sumiainen
Suolahti
Vesanto

Venevalkamissa tulisi olla säilytyskenttä 10-20 veneelle. Mahdollisuuk
sien mukaan venevalkamiin pitäisi saada myös laituri ainakin lyhytai—
kaista kiinnittymistä varten. Varsinkin Ilmolahden, Suovanlahden ja
Hietarannan venevalkamissa nämä olisivat tarpeellisia, jotta veneili
jät voisivat käyttää läheisyydessä olevia palveluja hyväkseen.
Konnevesi-Kierimä-Sonkari-Vesanto.iärvi:
55.

Konnevesi
Koti- ja vierassatama. Sataman toteuttaminen edellyttää ehdotetun
väylän saamista.
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 60 veneelle
vieraslaiturissa tilaa 10 veneelle
säilytyskenttä 30 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

—

—

—

-

-

60.

Kierinniemi , Rautalampi
Koti— ja vierassatama, Rautalammin laivalaituri.
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 10 veneelle ja 5 vierailijalle
säilytyskenttä 20 veneelle
venevuoktaamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

—

-

-

—

61.

Vesanto
Koti- ja vierassatama.
laituripaikkoja 20 veneelle ja 5 vieraalle
säilytyskenttä 20 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

-

—

62.

Kerkonkoski, Rautalampi
Huoltosatama ja venevalkama.
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja venevalkamassa 10
11
vierailijoille 5
säilytyskenttä 20 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan

-

—

—

-

—

Laivalaiturit:
50.
51.
53.

Neituri,
Kuuslahti,
Kivisalmi ,

Konnevesi
Vesanto
Rautalampi
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58.
59.
62.
63.
64.

Hanhitaipale,
Konnekoski ,
Ukkola,
Rautaharju,
Kiesimä,

Rautalampi
Rauta] ampi
Rautalampi
Rautalampi
Rautalampi

Neiturissa, Kuuslahdessa, Kivisalmella ja Hanhitaipaleella tarvitaan
laivalaiturin lisäksi myös venevalkama. Ukkolan ja Rautaharjun laiva
laiturit ovat matkailuyritysten tarpeita varten. Laituritilaa tarvi
taan 1 laivalle ja 5—10 veneelle ja lisäksi säilytyskenttä 10—20 ve—
neelle. Ukkolassa tarvitaan laituritilaa vain veneille.
Venevalkamat:
52.
54.
56.
57.

Pohjainvesi,
Silmutjoki,
Rappaatiahti
Savonjoki,

,

Vesanto
Konnevesi
Konnevesi.
Rautalampi

Nimi vesi-lisvesi-Koskelovesi—Hankavesi:
67.

Koskelovesi , Suonenjoki
Vierassatama leirintäalueen yhteydessä.
laituritilaa 5 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

-

-

-

69.

Suonenjoki
Koti- ja vierassatama.
laituripaikkoja 40 veneelle
laituritilaa 5 vieraalle veneelle
säilytyskenttä 30 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan

-

—

-

-

70.

lisvesi, Suonenjoki
Koti— ja vierassatama. lisveden alueella tulisi nykyistä VR:n
satamaa kehittää.
laituritilaa 1 laivalle ja 5 veneelle
laituripaikkoja 20 veneelle
säilytyskenttä 20 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

-

-

-

-

Laivalaiturit:
65.
66.
72.

Niinivesi,
Nokisenkoski,
Verkkokylä,

Vesanto
Vesanto
Tervo

Laivalaitureiden yhteydessä tarvitaan venevalkama. Niiniveden
ja Noki
senkosken laivalaitureiden lähellä olevia palveluja voivat veneili
jät
käyttää hyväkseen.
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Venevalkamat:
Rautalampi
68.
Rieponlahti
71.
Virmasvesi-Rasvanki—Kuttajrvi:
73.

Karttula
Koti— ja huoltosatama.
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 30 veneelle, osa vierailijoille
si1ytyskentt 20 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

-

—

—

76.

Tervo
Koti- ja vierassatama.
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 20 veneelle, osa vierailijoille
si1ytyskentt 20 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

—

-

—

—

Venevalkamat:
74.
Syvnniemi , Karttula
75.
Virmaanpää, Karttula
Molempiin venevalkamiin tulisi saada laituri ainakin tilapäistä kun—
nittymistä varten.
Ni lakka—Pielavesi:
80.

Keitele
Koti- ja vierassatama
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 20 veneelle ja 5 vierailijoille
säilytyskenttä 20 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan

-

—

-

-

—

84.

Säviä, Pielavesi
Huoltosatama ja venevalkama.
laituritilaa 1 laivalle ja 5 veneelle
säilytyskenttä 10 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan
-

-

—

85.

Pielavesi
Koti- ja vierassatama.
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 30 veneelle, näistä osa vieraille
säilytyskenttä 30 veneelle
venevuokraamo
muut palvelut taulukko 19 mukaan
—

-

-

-

-

Laivalaiturit:
78.

Huuhtajdnkoski
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Venevalkamat:
77.
79.
81.
$2.
83.
86.
$7.
88.
89.
90.

Hautol ahti ,
Hamula,
Tossavanlahti,
Levälahti,
Länsi-Säviä,
Sammalisen lahti
Jylhä,
Penttilänlahti,
Saarela,
Laukkala,

,

Tervo
Keitele
Pielavesi
Pielavesi
Pielavesi
Pielavesi
Pielavesi
Pielavesi
Pielavesi
Pielavesi

Kynsivesi—Saravesi—Lievestuoreenjärvi—Leppäv

esi:

94.

Lievestuore, Laukaa
Koti— ja huoltosatama.
laituripaikkoja 30 veneelle, joista osa vieraili
joille
säilytyskenttä 20 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

—

—

95.

Laukaa
Koti— ja huoltosatama.
laituripaikkoja 40 veneelle, joista osa vier
ailijoille
säilytyskenttä 20 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

-

—

96.

Vaajakoski , Jyväskylän maalaiskunta
Koti— ja huoltosatama.
laituripaikkoja 50 veneelle, osa näistä vieraili
joille
säilytyskenttä 50 veneelle
muut palvelut taulukko 19 mukaan

—

—

-

Venevalkamat:
91.
92.
93.
97.
98.

Kärkkäälä,
Lankamaa,
Paanala,
Leppävesi,
Toivakka,

Hankasalmi
Laukaa
Hankasalmi
Laukaa
Laukaa

Venevalkamissa tarvitaan 10-30 venepaikkaa.
Ainakin Leppäveden veneval
kamassa olisi hyvä olla myös laituripaikk
oja veneiden säilytystä varten.
Satamien palvelutason ei tarvitse olla niin
korkea kuin pääveneilyalu
eella. Mikäli Keitele-Päijänne-kanava
rakennetaan, tulee Vaajakosken
ja Laukaan satamia rakennettaessa ottaa
myös laivaliikenne huomioon.
Karttaan 1 on merkitty myös joitakin
luonnon- ja suojasatamia sekä ran
tautumis- ja suojapaikkoja. Saarijärven
koskireitin merkittävimmät tan
tautumispaikat on merkitty karttaan oma
lla merkillään.
Merkityt luonnonsatamat ja suojasatamat
sekä rantautumis- ja suojapaikat
ovat pääasiassa seutukaavaliittojen
SUVI—kaavoissa ehdotettuja virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Huomatt
ava osa näistä on kuntien ja val
tion omistuksessa. /7/, /15/.
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Edellisessä luettelossa mainituista satamista, laitureista ja veneval—
kamista ovat monet kokonaan uusia. Suurin osa jo olemassaolevista lai—
tureista on varusteiltaan ja palvelutasoltaan puutteellisia. Luettelos
sa on mukana myös tällä hetkellä korkeatasoisia laitureita. Tällaisia
ovat sulkukanavilla olevat laiturit.
Satamasuunnitelman toteuttaminen vaatii useimpien satamien osalta huo
mattavia toimenpiteitä ja siten myös suuria kustannuksia. Muutamissa
satamissa voidaan tyytyä olemassaolevien rakenteiden ylläpitoon ja
vähäisiin parannuksiin sekä suorittaa laajennuksia tarpeen mukaan.
Kartalle merkityt satamapaikat ovat ohjeellisia. Uusi satama voidaan
rakentaa esimerkiksi vanhan, käytöstä poistetun laitutin paikalle.
Näitä tämän vuosisadan alkupuolella käytössä olleita ja nyt tappeutu—
neita laitureita on suunnittelualueella useita. Uusia satamia raken
nettaessa on otettava huomioon maankäyttöongelmat. Satamapaikat on
syytä ottaa huomioon laadittaessa alueelle kaavoitusta.
5.4

VENEILYN JA VESIMATKAILUN KOHTEET

5.41 M a t k a i 1 u p a 1 :v e 1 u t
Kaikki suunnittelualueen kirkonkylät ja kaupunkien keskustaajamat si
jaitsevat vesistöjen rannalla. Niiden palvelut ovat siten myös venei
lijöiden ja vesimatkaajien käytettävissä. Taajamien ulkopuolella ole
vat matkailupalvelut sijaitsevat myös pääosin vesistöjen rannoilla.
Liitteenä olevaan karttaan on (kuva 15) merkitty alueella olevat hotel—
lit, motellit, matkustajakodit, retkeilymajat, täysihoitolat, lomaky—
lät ja leirintäalueet. Tiedot näistä matkailupalveluista on kerätty
matkailuoppaista ja kuntien matkailuesitteistä./8/,/19/,/20/, /21/.
Suunnittelualueella olevien hotellien ja motellien yhteismäätäksi on
saatu 15 kpl. Leirintäalueita on 18 kpl ja lomakyliä 11 kpl. Muutamat
leirintäalueet ovat lomakylien yhteydessä. Matkustajakoteja ja retkei—
lymajoja on alueella yhteensä 15 kpl. Täysihoitola-nimitystä on tässä
yhteydessä käytetty maataloista, jotka harjoittavat maatilamatkailua.
Näitä on suunnittelualueella hieman toistakymmentä, joista kartalle
on merkitty vain osa. Merkittyjen majoituspalvelujen lisäksi on alu
eella myös mökinvuokraustoimintaa sekä muutamia kuntien ja seurakuntien
lei rikeskuksi a.
Hotellien, motellien ja matkustajakotien yhteenlaskettu vuodepaikkaluku
on n. 1 250 kpl. Lomaky]issä, täysihoitoloissa ja retkeilymajoissa on
yhteensä n. 900 vuodepaikkaa.
Keski—Suomen seutukaavaliiton v. 1973 tekemän majoitus- ja ravitsemus—
toiminnan inventoinnin perusteella on sen alueella matkustajakotien
määrä pudonnut 70—luvulle tultaessa kun taas hotellien ja motellien
määrä on yli kaksinkertaistunutv. 1960—1973. Matkustajakotien luku
määrä on pienentynyt koko maan alueella. Vuosien 1960-73 aikana on
niiden niajoituskapasiteetti vähentynyt n. 50 % Keski-Suonien läänissä.
Hotellien ja motellien lukuiiiäätä kesähotellit mukaanlukien on lisääntynyt
n. 2,5 kertaiseksi. Niiden majoituskapasiteetti on lisääntynyt yli
kolminkertaiseksi vuodesta 1960, kesähotellit mukaanlukien määrä on
yli nelinkertaistunut.

-
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Majoituskapasiteetin lisäys on ollut suhteellisesti suurinta maaseu
dulla, koska siellä ei ole ollut sanottavasti majoituskapasiteetti
1960 luvun alussa.
Majoitusliikkeiden vuodepaikkojen vuosittaiseksi kasvuksi on arvioitu
n. 5 % Keski-Suomen alueella. Leirintämatkailun on arvioitu kasvavan
n. 10 % /v. vuosina 1973—80. Keski-Suomen seutukaavaliiton keräämän
majoitus- ja ravitsemistoiminnan inventoinnin mukaan anniskeluravin
toloiden määrä on noussut sen alueella huomattavasti 60- ja 70-luvuil
la. Niiden määrä on kohonnut yli kuusinkertaiseksi vuosina 1960-73.
Samana aikana on asiakaspaikkojen lukumäärä yli nelinkertaistunut.
Arvion muk&an kasvaisi ravitsemusliikkeiden asiakaspaikkojen määrä
vuosina 1973-1980 runsaat 20 % eli n. 2,5 %/v.
Suunnittelualueelle on nykyisten lisäksi suunnitteilla muutamia uusia
majoituskohteita, jotka tulisivat sijaitsemaan vesistöjen rannoilla,
Kuvassa 13 on esitetty suunnittelualueen veneilyn kannalta merkittävien
palvelujen sijainti. Kuvaan 16 on merkitty huomattavimmat matkailukoh
teet ja tapahtumat suunnittelualueella. Tiedot on kerätty kuntien mat
kailuesitteistä ja -oppaista sekä tapahtumakalenterista. Karttaan on
merkitty luonnon- ja kulttuurinähtävyydet, näköalapaikat, museot ja
matkailu- ja taidetapahtumat sekä näyttelyt. Karttaan on merkitty
useaa saman paikkakunnan tapahtumaa ja nähtävyyttä yhdellä merkillä.
Karttaa tarkastelemalla voidaan todeta, että lähes kaikki matkailukoh
teet ovat vesistöjen rannalla. Alueella on myös nähtävyyksiä, joihin
päästään ainoastaan vesitse.
Muutamilla paikkakunnilla on mahdollisuus tutustua nähtävyyksiin järjes—
tetyillä kiertoajeluilla, esimerkiksi Laukaassa M/S Marilynin ristel
lyllä Sarakallion kivikautisiin malauksiin Saraveden rannalla. Hanka—
salmella voi osallistua järjestetyille kalastusmatkoille ja kiertoaje—
luille. Saarijärven reitillä on matkailijoilla mahdollisuus järjestet—
tyyri koskenlaskuun.
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Suunnittelualueella tapahtuva retkeily ja ulkoilu perustuu etupäässä
jokamiehenoikeuteen. Sellaista on liikkuminen erityisesti jalan, hiih—
täen, pyöräillen sekä vesialueella veneillen. Vuonna 1972 vahvistetul—
la ulkoilulailla on pyritty luomaan lähtökohtia järjestettyjen retkei—
lytoimintojen kehittämiseen.
Suunnittelualueella kulkee valtakunnallinen retkeilyreitti, valtakun
nallinen eräretkeilyreitti ja maakunnallinen retkeilyreitti. Ne on
esitetty kuvassa 7. Nämä reitit kulkevat suutelta osin mantereella,
kaukana vesistöistä, mutta muutamin paikoin ne kulkevat myös pitkin
vesistöjen rantoja. Tällöin ulkoilu— ja retkeilyreiteillä ja vesiul
koilu— ja retkeilyreiteillä voi olla yhteisiä tukialueita.
Maakunnallinen ulkoilureitti lähtee Jämsästä ja kulkee Jyväskylän
mlk:n, Laukaan, Suolahden, 7-änekosken ja Saarijärven kautta Viitasaa—
relle. Reitin ylläpitoon ovat osallistuneet kunnat ja a’i järjestöt.
Reitin käyttö on voimakkainta keskusten tuntumassa.
Edellisten lisäksi on suunnittelualueen kunnissa paikallisia retkeily—
reittejä ja taajamien läheisyydessä ulkoilu- ja retkeilyalueita.
Paikallisista retkeilyreiteistä mainittakoon Vesannon Kurenkierros.
Seutukaavaliitot ovat ehdottaneet seutukaavoissaan alueita lähiulkoi—
lua ja virkistyskeskuksia varten. Näistä on suunnittelualueella vesis
tön läheisyydessä yhteensä parikymmentä. Myös on ehdotettu virkistysalueita, jotka on tarkoitettu pääasiassa tehokasta retkeilytoimintaa
varten. Myös veneretkeilyn etappi- ja tukikohta-alueet kuuluvat mukaan,
useimmat niistä ovat saaria ja saariryhmiä. Kuvassa 17 on esitetty
näistä veneilyn kannalta merkittävimmät.
5.43 V e n e i 1 y n k o h t e i s i i n
v ä t toimenpiteet
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Suunnittelualueen matkailupalvelut, myös vesistöjen rannalla sijaitse
vat, on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti maitse liikkuvia. Suun—
nittelualueen veneretkeily ja —matkailu ei luultavasti tulevaisuudessa—
kaan tule olemaan niin merkittävää, että pelkästään veneilijöitä palve—
vat matkailuyritykset olisivat kannattavia.
Veneretkeilijöiden ja —matkailijoiden osuutta alueen matkailupalvelujen
käyttäjistä ei ole selvitetty, mutta ilmeisesti tämä osuus on hyvin
pieni. Veneilijöiden mahdollisuuksia käyttää olemassa olevia matkailu—
palveluja tulisi parantaa. Tämä edellyttää varsinkin alueen huolto— ja
vierassatamaverkoston kehittämistä.
Toisaalta tulisi lisätä veneilyn ja vesilläliikkurnisen osuutta matkai—
luyritysten asiakkailleen tarjoamissa palveluissa. Jo nykyisin monilla
alueen matkailuyrityksillä on asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja ka—
nootteja ja soutuveneitä ja myös purje— ja moottoriveneitä. Useimmilla
yrityksillä on myös suunnitelmia venekaluston lisäämiseksi.
Matkailijoiden vuokrattavaksi tulisi tarjota kaikenlaisia veneitä; eri
tyisesti pitäisi suunnittelualueella kuitenkin lisätä vesiretkeilyka—
lustoa, lähinnä kanootteja. Matkailuyritysten kesken tulisi myös kehit
tää yhteistoimintaa esimerkiksi siten, että matkailijat voisivat siirtyä
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veneellä matkailuyrityksestä toiseen ja jatkaa matkaansa jollakin
muulla kulkuneuvolla. Matkailuyritykset järjestäisivät tarvittavat
veneiden siirrot. Erityisen hyvät mahdollisuudet tähän on Viitasaa
rella ja Suonenjoen—Rautalammin alueella.
Keski—Suomen matkailun kehittämisohjelmassa on esitetty matkailun ke
hittämiseksi tulevaisuudessa mm. matkailukauden pidentämistä ja toi
mintaedellytysten parantamista sekä paikallisen kulttuurin ja kulttuu
ritoiminnan aktivoimista ja matkailu— ja kuittuuritoiminnan yhteenso
vittamista. /5/.
Suunnittelualueen nykyinen laivamatkailu on vähäistä verrattuna vuosi
sadan alkupuolen vesiliikenteeseen. Matkailuliikennettä harjoittavia
aluksia on vain kaksi; kolmas aloittaa liikennöinnin kesällä 1979.
Vesimatkailuliikennettä on Saravedellä ja Keiteleellä.
Vesimatkailun kehittämiseksi Rautalammin reitillä ovat reitin ympäris
tökunnat perustaneet syksyllä 197$ Rautalammin reitin vesimatkailutoi
mikunnan. Vesimatkailun kehittämisen lisäksi toimikunnan tavoitteena
on vesimatkailua palvelevien toimintojen kehittäminen. Tällaisia ovat
esimerkiksi matkailupalvelut, matkailun ja vesimatkailun markkinointi
sekä matkailupalvelujen ja vesimatkailun yhteensovittaminen.
Nykyinen reitistö on pääosiltaan riittävä myös vesimatkailuliikenteen
tarpeisiin. Ehdotetuista uusista väylistä ja reiteistä muutamat pal
velevat myös ammattimaista laivaliikennettä. Suunniteltujen kanava
hankkeiden toteutuminen vaikuttaisi merkittävästi vesimatkailuliiken
teeseen. Suunnittelualueen alusten toiminta—alue laajenisi ja toisaal
ta kanavat tekisivät mahdolliseksi Päijänteellä ja Vuoksen vesistössä
toimivien alusten liikennöimisen myös suunnittelualueen vesistöissä.
Vesimatkailuliikenteen toimintamahdollisuuksia pääveneilyalueella ra
joittaa sopivien laitureiden puute. Veden äärellä olevien matkailukes
kusten ja —kohteiden yhteyteen tulisi rakentaa suurempienkin alusten
käyttöön soveltuvat 1 ai vai ai turi t.
Reittiliikenne ja pitemmät risteilyt ovat mahdollisia vain pääveneily
alueella. Viime vuosina ovat kuitenkin myös lyhyehköt, ohjelmalliset
laivaristeilyt lisääntyneet. Tällainen pienempimuotoinen risteilylii
kenne voi kehittyä nopeastikin taajamien lähivesillä, mikäli löytyy
asiasta innostunut yrittäjä. Vaatimukset väylien ja satamien ja myös
vesistön koon suhteen ovat vähäisemät kuin suurilla aluksilla, joten
luontaisia edellytyksiä, on useassakin paikassa. Esimerkiksi Laukaan
Saravedell toimivan aluksen liikennöintialue on pinta-alaltaan vain
noin 10 km . Kuntakeskusten ja matkailukeskusten venesatamia suunni
teltaessa olisi otettava huomioon myös tällaisen vesimatkailun tarpeet
muuallakin kuin pääveneilyalueella.
Reittiliikennettä tulisi kehittää pyrkimällä yhteistoimintaan alueen
markailuyritysten kanssa. Suurin osa matkailijoista liikkuu omalla
autolla. Tämän vuoksi pidetään paluuta laivamatkan alkupisteeseen
tarpeellisena. Reittiliikenteessä pitäisi pyrkiä järjestämään mahdo
l
lisuus suorittaa paluumatka esimerkiksi bussilla tai vaikkapa vuokra—
veneellä.
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5.5

VENEILYN HAITAT JA NIILTÄ SUOJELTAVAT ALUEET

5.51 V e n e i 1 y n
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a i h e u t t a m a t

h a i t a t

s u u n n i t t e 1 u

Veneilyn aiheuttamat haitat ovat etupäässä paikallisia. Poikkeuksena
on kuitenkin melu, joka saattaa levitä kohteesta erittäin pitkälle.
Melun leviäminen riippuu mm. vesialueen luonteesta, maaston topogra—
fiasta ja kasvillisuudesta, myös säätekijöillä on merkityksensä.
Melu syntyy enimmäkseen moottoroidusta vesillä liikkumisesta. Melu—
tasoon vaikuttavat moottorin käynnin aiheuttaman melun lisäksi myös
veneen rungon rakenteen aiheuttama resonanssi ja myös käytettävä no
peus. Melun aiheuttamat haitat ovat suurimmillaan iltaisin ja öisin.
Meluhaitan kohteena ovat ranta—asukkaat ja muut veneilijät. Haittaa
voi aiheutua myös luonnonvaraisille eläimille.
Rantautumispaikoilla saattaa usein toistuva leiriytyminen aiheuttaa
roskaantumista ja maastotyypistä riippuen maaston kulumista. Poltto
ja voiteluaineita voi joutua vesistöön huolimattoman käsittelyn seu
rauksena ja onnettomuustapauksissa. Vesistöön joutuva öljy on haital—
lista suljetuissa altaissa, esimerkiksi satamissa, joissa liikkuu pal
jon veneitä. Haittaa voi aiheutua myös uimarannoille.
Veneilyn kalakannalle ja kalastukselle aiheuttamat haitat liittyvät
lähinnä moottoriveneilyyn. Tällaisia haittoja ovat esimerkiksi venei
lyn yhteydessä syntyvä aallokko, joka aiheuttaa haittaa varsinkin
rantojen läheisyydessa ja kapeikoissa. Potkurivirrat saattavat liik
keelle pohjalietteen, mikä aiheuttaa kalojen niädin ja kalanpoikasten
tuhoutumista sekä kalanpyydysten likaantumista.
Laivaväylien haittavaikutukset saattavat ulottua jopa muutaman kilo
metrin etäisyydelle laivaväylästä.
Vilkkaan veneilyn kohteenaolevilla vesialueilla voi kalastus vaikeu—
tua myös siitä syystä, että moottoriveneet rikkovat pyydyksiä. Lisään
tyvä veneily voi aiheuttaa vielä kalanpyydyksiin kohdistuvaa ilkival
taa. Vilkkaastä veneilystä aiheutuvalla lämpötilakerrostuneisuuden
häiriintymiselä saattaa olla vaikutusta kalojen kudun onnistumiselle.
Suunnitelman yhteydessä tehdyn kyselyn avulla pyrittiin myös saamaan
selville veneilyn aiheuttamia haittoja suunnittelualueella. Suurimpa
na veneilystä aiheutuvana haittana ovat kyselyyn vastanneet kunnat,
luotsit ja veneilyseurat pitäneet ympäristön roskaantamista rantautu
mispaikoilla. Seuraavaksi suurimmat haitat ovat vastaajien mukaan
moottorimelu ja vaarallinen nopea ajo. Muita veneilyn aiheuttamia
haittoja ovat olleet kalaston kaikkoaminen tietyistä alueilta, kalan—
pyydysten rikkoutuminen, veneiden aiheuttama aallokko, metelöiminen
yms. häiriöt rantautumispaikoilla ja myös öljysaasteet.
5.52 Luonnon suojelua 1 u ee t
Maassamme on nykyään 15 luonnonpuistoa ja 9 kansallispuistoa, joiden
yhteinen pinta—ala on 330 582 ha. Luonnonsuojelulain nojalla perustet
tuja muita luonnonsuojelualueita on 258 kpl ja niiden pinta—ala on
noin 8 800 ha, Metsähallituksen ja metsäntutkimuslaitoksen päätöksellä
perustettuja luonnonsuojelualueita on 655 kpl. Yhteispinta-alaltaan
343 109 ha. Suojelualueiden yhteinen pinta-ala on 682 491 ha eli 2,0 %
Suomen kokonaispinta—alasta.
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Suunnittelualueella on yksi kansallis- ja yksi luonnonpuisto. Pyhä
Häkin kansallispuisto on Saarijärvellä. Sen pinta-ala on 984 ha,
josta 16 ha on vesistöä. Se on metsähallituksen hallinnassa samoin
kuin Kivijärvellä sijaitsevan Salamanperän luonnonpuisto, jonka pin
ta—ala on 1 206 ha. Vesipinta—alan osuus siitä on 62,5 ha.
Pohjois-Savon ja Keski-Suomen piirimetsälautakuntien alueella on
1.10.1975 ollut luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonsuoje—
lualueita yhteensä 30 kpl. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 790 ha.
Metsähallituksen päätöksellä perustettua suojeltavaa aarni—aluetta
on piirimetsälautakuntien alueella 26 598 ha ja luonnonhoitometsää
22 525 ha. Metsähallituksen ja metsäntutkimuslaitoksen päätöksellä
perustettuja ojitusrauhoitusalueita on Keski-Suomen piirimetsälauta—
kunnan alueella 6 kpl pinta—alaltaan 796 ha ja Metsäntutkimuslaitok—
sen päätöksellä perustettua aluetta 60 ha.
Maa- ja metsätalousministeriössä toiminut työryhmä on ehdottanut
Rautalammin reitin suojelua kokonaisuudessaan niin, että reitti
valittaisiin kansallisvedeksi. Seutukaavaliitot ovat valinneet rei
tiltä Konneveden erityisselvitysalueeksi. Järvi on maisemallisesti
sekä luonnontilaisuutensa vuoksi merkittävä luonnontutkimus—ja
-suojelukohde samoin maiseman— ja vesiensuojelukohde.
Kansallispuistokomitea on ehdottanut mietinnössään laajennettavaksi
Pyhä-Häkin ja Salamajärven luonnonpuistoja. Suunnittelualueella olevia
eri kohteita ovat useat toimikunnat ehdottaneet luonnonsuojelualueiksi.
/2/.
Seutukaavaliitot ovat esittäneet seutukaavoissaan suojelualueita,
jotka ovat pääasiassa luonnonsuojelulainsäädännön, muinaismuisto—
lainsäädännön, kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten
suojelua koskevan lai nsäädännön, vesi lainsäädännön tai rakennuslainsäädännön perusteella muodostettuja tai muodostettavaksi tarkoi
tettuja alueita. /7/, /15/.
Kuvassa 12 on esitetty suunnittelualueen veneilyn kannalta merkittä
vimmät ympäristön suojelukohteet. Liitteessä 5 on luettelo suojelu
kohteista.
5.53 K a 1

s t u s a 1 u e e t
Veneilyn haitoilta suojeltavilla kalastusalueilla tarkoitetaan tässä
virallisia, maanmittaustoimituksissa muodostettavia rauhoituspiirejä,
kalastuskuntien päättämiä rauhoitusalueita ja tehokkaan pyynnin alu
eita. Rauhoituspiirit ja —alueet tähtäävät lähinnä kalojen lisäänty
misen turvaamiseen ja koskevat siten pääasiassa eri kalalajien luon—
taisia kutualueita.
Tehokkaan pyynnin alueet eivät ole virallisesti määriteltyjä, vaan
pitkäaikaisen kokemuksen ja kalastuskäytännön synnyttämiä. Rauhoitus
piirien ja -alueiden ulkopuolellakin on merkittäviä kutualueita. Te
hokkaan pyynnin alueita ja kesällä kutevien kalojen kutualueita ei
ole selvitetty.
Kalastuslain mukaan on kiellettyä kulkea veneellä rauhoituspiirien alu
eella. Merkittyjen kalanpyydysten ylittäminen veneellä on myös kielletty
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ja konevoimalla kulkevien veneiden on pysyteltävä vähintään 50 m
etäisyydellä pyydyksistä. Toisaalta pyydyksiä ei saa sijoittaa
yleisille merkityille kulkuväylille.
Säännösten noudattaminen voi veneellä liikuttaessa tuottaa vaikeuk
sia, koska vesillä liikkuvan vieraspaikkakuntalaisen ei ole usein
kaan helppo havaita rauhoituspiirejä. Samoin saattavat pyydykset
olla huonosti merkittyjä. Näistä syistä on väylät ja venereitit py
ritty suuntaamaan niin, että ne eivät kulje merkittävien kalastus—
ja apajapaikkojen kautta.
Suosittuja urheilu- ja virkistyskalastukseen sopivia paikkoja ovat
eräät suunnittelualueella olevat kosket kuten yskoski, Korholan
kosket, koskijakso Kärnä-Kymönkoski sekä Hei josten-Huopanan- ja
Keihärinkoski. Kalastuksen mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa
tulisi kosket säilyttää luonnontilaisina eikä niiden rantaan tulisi
sallia omarantaista loma-asutusta.
5.54 V e n e 1 1 y n a i h e u t t”a m 1 e n h a 1 t t o j e n v ä h e n t ä m 1nen
Veneilyn aiheuttamat haitat ovat suunnittelualueella nykyisin melko
vähäisiä. Veneilyn vilkastuessa tulevaisuudessa tulevat myös sen ai
heuttamat haitat lisääntymään.
Veneilyn aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ohjaamalla veneilyä
suunnitelmallisesti. Laadituilla yleissuunnitelmilla pyritään ohjaa
maan veneilyä tietyille reiteille ja sellaisiin rantautumispaikkoi—
hin, joissa muiden vesistönkäyttäjien ja veneilijöiden edut eivät
ole ristiriidassa. Myös lainsäädäntöä kehittämällä, veneilyn valvon
taa tehostamalla sekä valistus- ja tiedotustoiminnalla voidaan vähen
tää haittoja, jotka aiheutuvat veneilystä.
Suunnittelualueella tulisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota ranto
jen roskaantumiseen ja meluhaittoihin. Veneilystä auheutuvan roskaan—
tumisen ja paikallisen vesien ja rantojen likaantumisen ehkäisemisessä
on ratkaiseva vaikutus veneilijöiden omalla käyttäytymisellä. Tähän
voidaan vaikuttaa tehokkaimmin kohottamalla veneilijöiden vastuuntuntoa
valistus- ja tiedotustoiminnalla. Myös valvonnalla voidaan roskaantu
mishaittoja pyrkiä ehkäisemään.
Roskaantumisen ja likaantumisen ehkäiseminen vaatii myös jätehuollon
tehostamista. Suunnittelualueella ovat suurimpana ongelmana kiinteät
jätteet, kuten paperijätteet, tyhjät pakkaukset ja pullot sekä kerta—
käyttöastiat. Näiden aiheuttama ongelma ei ole luonteeltaan ainoas
taan esteettinen; esimerkiksi särjetyt pullot voivat olla myös ter—
veydelle vaarallisia. Näiden kiinteiden jätteiden keräilyn järjestä
minen onkin ensisijainen ja helpoimmin toteutettava toimenpide jäte
huollon kehittämisessä. Keräilyastioita tulisi olla kaikissa suun
nitelmassa esitetyissä’ koti-, vieras—, huolto— ja luonnonsatamissa,
laivalaitureissa ja venevalkamissa. Keräilyastiat tulisi myös tyhjen—
tää riittävän usein.
Kiinteiden jätteiden keräilyn ohella tulisi koti-, vieras- ja huolto
satamissa olla myös käymälä. Sen tyyppi riippuu ratkaisevasti paikal—
lisista olosuhteista. Myös tärkeimmissä luonnonsatamissa, venevalka—
missa ja laivalaitureiden läheisyydessä tarvittaisiin käymälä venei—
lijoita varten. Yleensä tavallinen kuivakäymälä on paras ratkaisu tä
hän tarkoitukseen.
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Moottorimelua voidaan torjua parhaiten veneen ja moottorin raken
teeseen ja kuntoon kohdistuvin toimenpitein. Melun haittavaikutuk—
sia voidaan vähent ohjaamalla moottoriveneily riittävän et11e
melusta kärsivistä alueista tai alentamalla nopeuksia tällaisten
alueiden ja kohteiden lähettyvillä. Nopeuden alentaminen voi ta
pahtua joko nopeusrajoitusten avulla tai muuttamalla veneilijöiden
asenteita siten, että nopeutta vapaaehtoisesti vähennetäään liikut
taessa lähellä asutusta. Moottoriveneily voidaan myös kokonaan kiel
tää tietyllä alueella tai tiettynä ajankohtana.
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6.

VENE 1 LYN

TURVALLISUUS

6.1 YLEISTÄ
Pääveneilyalueella on virallisten väylien turvalaitteina käytetty
viittoja, loistoja, kummeleita ja linjamerkkejä. Väylät on merkitty
ensisijaisesti teunoiltaan viitoilla eikä etäällä väylistä olevia
kareja ja matalikkoja ole yleensä merkitty. Uittoväylien merkinnän
tarpeisiin on kehitetty muoviputkiviitta, joka on mitoitettu kestä
mään nippulautan yliajon. Nämä viitat on varustettu myös tutkahei
jastimin.
Varsinaisten turvalaitteiden lisäksi on erilaisia muita vesiliiken—
teen turvallisuuden kannalta tarpeellisia rakenteita. Väyliä ylittä
viin siltoihin on merkitty taattu alikulkukorkeus. Ilmajohtojen koh
dalla tämä ilmoitetaan rannalla olevissa suurikokoisissa tauluissa.
Suunnittelualueen veneilylle vaarallisia kohteita yritettiin kartoit
taa veneilyjärjestöille ja luotseille osoitetulla kyselyllä. Vaaralli
sia kohteita saatiin selville tällä tavoin vain muutamia. Näistä mai
nittakoon Säviällä sijaitseva luota, jonka poistamista pidettiin tar
peellisena. Luoto on merkitty kesällä 1978. Viitasaaren kirkonkylän
kapeita silta—aukkoja pidettiin myös vaarallisina. Veneliikenne alu
eella on hyvin vilkasta ja joitakin pieniä yhteenajoja on sattunutkin.
Viitasaaren kirkonkylän lähivesille on suunniteltu 5 solmun nopeus—
rajoitusta. Tämän toteutuminen parantaisi turvallisuutta ja vähentäisi
myös melu— ja aaltohaittoja. Eräs keino turvallisuuden lisäämiseksi
olisi liikennevalojen asentaminen. Valaistus siltojen alituksissa li
säisi turvallisuutta pimeän aikana liikuttaessa.
Nopeusrajoitukset ovat tarpeellisia muuallakin sekä turvallisuuden
takia että myös melun ja peräaaltojen aiheuttamien haittojen vähen
tämiseksi. Veneilyseurat pitivät haitallisina ja vaarallisina myös
uppotukkeja ja vanhoja käyttämättömiä uittolaitteita.
6.2

PELASTUSTOIMINTA JA VENEILYN VALVONTA
Onnettomuuksien sattuessa suunnittelualueen vesillä pelastustoimin—
nasta huolehtivat luotsit, palolaitos sekä vesipartiolaiset. Onnet—
tomuustapauksissa avustavat myös yksityiset veneilijät ja muut alueen
asukkaat.
Pelastuskalustona käytetään luotsien ja palolaitoksen veneitä. Partio—
lippukunta Metsä—Veikoilla on käytössä alus pelastustoimintaan ja
etsintöihin. Myös purjehdusseurojen, seurojen jäsenten ja muiden yksi
tyisten kalustoa käytetään tatvittaessa. Nykyisin, kun leirintäaluei
den perustaminen on tullut luvanvaraiseksi , pitää kaikilla leirintäalu—
eilla olla käytettävissä pelastus— ja alkusammutuskalustoa. Tavallisim—
pia näitä ovat pelastusvene, -rengas tai -liivit ja jauhesammutin.
Yhteydenotto luotseihin tai palolaitoksiin tapahtuu puhelimitse. Luot—
sien ollessa vesillä voidaan antaa heille tiedotuksia ainoastaan yleis
radion välityksellä, mikäli luotsilla on matkatadio. Kokeilumielessä
on kesällä 1978 Keiteleen luotsilla ollut käytettävissä palolaitoksen
radiolähetin. Kokeilun tulokset ovat olleet hyviä.
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Pelastustoiminnan kehittämiseen suunnittelualueella on syytä kiinnit
tää huomiota. Esimerkiksi luotsien veneitä voidaan käyttää pelastu
stoi
minnassa enemmän mikäli yhteydenotto luotsien ollessa vesillä saadaa
n
järjestetyksi. Tämä olisi mahdollista hankkimalla luotsien veneis
iin
radiopuhelimet. Lisäksi olisi kartoitettava ne alueet, joista
ei saa
yhteyttä radiopuhel imel la.
Pelastustoimintaa kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota
veneiden ja
pelastusalusten varustukseen. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä
tulee
veneiden varusteet ja laitteet olla asianmukaisessa kunno
ssa. Veneili
jä voi varovaisuudella estää onnettomuuden syntymisen esimer
kiksi
kun on ylitettävä suuria selkiä.
Pelastustarkoitukseen käytettävissä veneissä tulisi olla
paitsi radiopuhelin myös kaikuluotain, sillä pelastusaluksen tulee voida
kulkea
turvallisesti myös virallisten väylien ulkopuolella. Pelastu
stoiminnan
tehostamiseksi olisi ranta—asukkaita valistettava toimenpiteistä
, joi
hin on ryhdyttävä kun havaitsee onnettomuuden tapahtuneen
vesillä.
Veneilyn valvontaa suorittaa suunnittelualueella pääasiassa
paikallinen
poliisi. Poliisilla on käytettävissä veneitä Viitasaaren,
Kivi järven,
Äänekosken ja Karttulan nimismiespiireissä. Vesiliikenteen valvon
nan
lisäksi käytetään poliisiveneitä hälytys- ja pelastuspalveluun
myös
muualla kuin oman nimismiespiirin alueella.
Liikkuva poliisi suorittaa myös alueella valvontaa ja antaa tarvittaessa
virka—apua paikalliselle poliisille. Liikkuvan poliisin vene on kuiten
kin ollut kesällä—78 suunnittelualueen vesillä yhteensä vain n. 3 viikkoa.
Tulevaisuudessa on poliisin tarkoituksena hankkia uutta kalustoa venei
lyn valvontaan. Äänekosken nimismiespiirin suunnitelmiin kuuluu uuden,
nykyistä suuremman poliisiveneen hankinta. Poliisin toimintaa veneilyn
valvonnassa haittaa henkilökunnan vähäinen määrä.
Väylien ja turvalaitteiden kunnosta vastaa merenkulkuhallituksen alainen
luotsipiiri Koko suunnittelualue kuuluu Päijänteen luotsipiiriin, keskus—
paikka Jyväskylä. Suunnittelualue on jaettu viiteen luotsausalueeseen
(kuva 18). Luotseja on luotsipiiripäällikön lisäksi yhteensä kuusi.
Eri luotsausalueilla toimivien luotsien nimet ja osoitteet ovat liit
teessä 6.
.

7.

YHTEYDET JA VAI KUTUKSET
KÄY TTMUOTO 1 HI N

MUIHIN

VESI STIN

7.1 UITTO
Uiton osuus pääveneilyalueen vesiliikenteestä on merkittävä, sillä
muu
tavaraliikenne on erittäin vähäistä ja matkustajaliikenne käyttää
vain
osaa väylistä.
Suunnittelualueella uitto tapahtuu nippu-ulttona Keiteleellä ja väyläl
lä Pielavesi—Keitele. Nipunpudotuspaikkoja on alueella yhteensä
32.
Lisäksi uitto tarvitsee lauttojen kokoamis-, säilytys- ja suojap
aikko—
ja (kuva 5).

O

Luotsin

toimipaikka

Luotsin

toiminta-alue

Kuva 18
Vesimatkailuliikenne ja

Reittiliikenne
Suunnjttelualu.en

KYMIJOEN VESISTÖN YLÄOSAN
VENEILYN JA VESIMATKAILUN
YLEISSUUNNITE LMA

valvonta
raja

veneilyn
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Nipunpudotuspaikoilla maa—alue on pääasiassa ulttajien käytössä. Ve—
nei]ijät käyttävät harvoin niitä rantautumiseen. Pudotuspaikkojen
edustalla kootaan niput lautoiksi. Näiden vesialueiden laajuus vaih
telee huomattavasti. Muutamin paikoin ajetaan niput talvella jäälle.
Pudotuspaikat on yleensä sijoitettu siten, että niihin johtaa väylä.
Muutamat suunnitelmassa ehdotetuista satamista, venevalkamista ja
laivalaitureista sijaitsevat lähellä nipunpudostuspaikkoja. Satamien
toteuttamisessa tulee selvittää mahdollisuudet käyttää hyväksi käy—
töstä poistettujen pudotuspaikkojen rakenteita. Käytössä olevien ja
uusien pudotuspaikkojen läheisyyteen tulevien satamien suunnittelussa
on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että uiton ja veneilyn toi
silleen aiheuttamat haitat ja häiriöt olisivat mahdollisimman vähäiset.
Epäedullisen sään vallitessa on nippulautat hinattava suojaisaan paik
kaan. Eräät suojapaikat ovat jo vakiintuneet uiton käyttöön. Osa näis
tä suojapaikoista on veneilyn kannaltakin tärkeiden rantautumis— tai
suojapaikkojen läheisyydessä. Näissä uittajien olisi vältettävä tar
peettoman haitan aiheuttamista virkistyskäytölle.
Uittoa palveleva väylästö hyödyttää myös veneilijöitä helpottamalla
vesilläliikkumista ja tekemällä sen turvalliseksi. Nippulauttojen hi—
nauksesta voi kuitenkin olla haittaakin veneilylle. Esimerkiksi ka
peikoissa voi leveä nippulautta täyttää koko kulkukelpoisen vesialu
een. Tällaista haittaa esiintyy kuitenkin harvoin.
Tämän suunnitelman yhteydessä tehdyn kyselyn mukaan on veneilylle
aiheutunut haittaa uppotukeista. Myös haitallisia ovat käytöstä pois
tetut uittolaitteet. Nämä tulee mahdollisuuksien mukaan purkaa.
Suunnittelualueella ei ole varsinaista tavaraliikennettä tällä het
kellä, vaan lähes kaikki tavatakuljetukset tapahtuvat maanteitse ja
rautateitse. Paikallista tavaraliikennettä on kuitenkin jonkin verran
esimerkiksi Kivijärvellä itä—länsi—suunnassa ja muilla järvialtailla
saariin, joissa on vakituista tai loma-asutusta.
Suunnitteilla olevilla kanavointihankkeilla toteutuessaan tulee ole
maan vaikutusta myös tavataliikenteeseen.
7.2

MUU VESIEN VIRKISTYSKYTT

7.21 L o m a

—

a s u t u s

Suunnittelualueen vesistöjen rannat ovat suosittua loma-asuntoaluetta.
Loma-asunnot ovat keskittyneet suurten taajamien läheisyyteen. Tihein
tä loma-asutus on suunnittelualueen eteläosissa. Samoin on veneily
vilkkainta taajamien lähivesillä.
Muutamin paikoin saattavat veneilyn ja loma-asutuksen edut olla vastak
kaisia. Nykyinen loma-asuntojen rakentaminen suosii omarantaista raken
tamista ja veneilijä tarvitsee myös rantautumis— ja suojapaikkoja. Ran
takaava—alueilla on usein varattu yhteistä rantaa, jolloin veneilijät
voivat rantautua ja myös saatissa asuvat voivat säilyttää venettä yhtei
sellä alueella.
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Maantieyhteyden saaminen saariin on heikentänyt suunnittelualu
eella
muutamien reittien käyttökelpoisuutta. Eräin paikoin loma-asunnoille
rakennetut sillat ovat pienen alikulkukorkeuden takia estäneet suu—
rehkojen veneiden liikkumista.
7.22 U 1 n t 1
Veneilyn ja uimarantojen käytön välillä ei suunnittelualueella yleen
sä ole ollut ristiriitoja. Uimarannat sijaitsevat riittävän etäällä
satamista jolloin häiriön syntyminen on vähäistä.
Veneilylle ja uinnille on kummallekin varattava erikseen omat
alueet
myös tulevaisuudessa. Rantautumista ei tulisi sallia ulma
rannoille.
7.23 R e t k e i 1 y

j a u 1 k o 1 1 u

Retkeily, ulkoilu ja veneily ovat tinnakkaisia toimintoj
a. Niiden edut
ja aluetarpeet ovat samantyyppisiä sekä osin myös yhte
isiä.
Taajamien ympäristöstä ovat kunnat usein varannee
t alueita retkeilyä
ja ulkoilua varten ja lisäksi suunnittelualueella on valta
kunnallinen
ja maakunnallinen ulkoilureitti. Vaikka nämä reit
it kulkevat pääosin
kaukana vesistöistä, voidaan niitä osia reiteist
ä, jotka ovat vesistön
tuntumassa osoittaa myös vesiretkeilijöiden käyt
töön.
Uusia retkeilyalueita suunniteltaessa on otettava
huomioon veneilyn
tarvitsemat tukialueet. Jo tällä hetkellä monet suun
nittelualueen
leirintäalueista sijaitsevat vesistön rannalla
ja voivat siten toimia
veneilyn tukialueina useitakin vuorokausia kestävien
veneretkien yhtey
dessä.
Yleissuunnitelmalla on pyritty ohjaamaan vene
ilyä retkeilyyn ja ulkoi
luunvaratuille alueille, jolloin esimerkiksi erity
is— ja luonnonsuo—
jelukohteille mahdollisesti aiheutuvat haitat saad
aan mahdollisimman
vähäisiksi.
7.3

MUUT VESISTN KYTTtIMU0DDT

7.31 V e d e n h a n k i n t a
Suunnittelualueella vesilaitosten toimittava
vesi on enimmäkseen pohjavettä. Alueella on yhteensä 46 vedenottamoa
. Pintavedenottamoja niistä
on 10. Pääveneilyalueella on pintavedenottamoit
a Viitasaarella, Suolah—
dessa, )änekoskella, Pielavedellä, Jyväskylän
maalaiskunnassa Vaajakos—
kella ja Laukaassa Lievestuoreella. Myös muu
tamalla alueen teollisuus
laitoksella on pintavedenottamot.
Käytettäessä pintavettä talousvedeksi on kiinn
itettävä huomiota veden—
ottamon sijoittamiseen sekä jo toimivan ottam
on lähivesien suojaami
seksi muilta toiminnoilta. Vedenlaadun turva
amiseksi ei veteen saa
joutua öljyä eikä polttoaineita. Niinpä polttoain
eenjakelupistettä
eikä huoltosatamaa saa sijoittaa niin lähelle pinta
vedenottamoa, että
haitallisiä aineita joutuu vesilaitokselle.
7.23 J ä t e v e s i e n

j o h t a m i n e n

Suunnittelualueella toimii lähes 60 viemärilaitost
a. Näistä suurin osa
on asumajätevesilaitoksia, mutta on myös muutam
ia erillisiä teollisuus—
laitosten laitoksia. Pääosa jätevesistä johdetaan
puhdistettuina vesis—
töön.
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Asumajätevesistä veneilylle aiheutuvat haitat ovat vähäisiä vesistös
sä aiheutuvan laimenemisen takia. Teollisuusjätevesien haitat näky
vät suunnittelualueen eteläosissa. Jätevesien pilaamaa aluetta on
Leppäveden—Kynsiveden alueella pääuomalla Kuhnamosta Vaajakoskelle
sekä Lievestuoreenjärvellä. Jätevedestä aiheutuva voimakas hajuhaitta
on karkoittanut veneilijät näiltä alueilta.
Jäteveden vaikutus vesistössä riippuu paitsi jäteveden määrästä ja
laadusta myös vastaanottavan vesistön tyypistä. Tämä tulee ottaa
huomioon uusia teollisuuslaitoksia perustettaessa.
Tulevaisuudessa on ennustettu asutuksen vesistöön kohdistuvan kuor—
mituksen pienenevän. Seuraavassa nähdään ennustettu biologisen ha—
penkulutuksen, fosforin ja typen vesistöön joutuvien määrien kehi
tys vuoteen 2000 mennessä:
BHK7
P
N

kg/vrk
“

1974
2063
72
465

1980
833
43
837

2000
96$
40
934

7.33 5 ä ä n n ö s t e 1 y
Vesimääriä pyritään tasaamaan vesistöjen säännöstelyllä. Suunnittelualueella säännöstelyt ovat pääasiassa tapahtuneet voimatalouden tai
tulvasuojelun tarpeita ajatellen. Vesien virkistyskäytön huomioonotta—
minen säännöstelyrajoja määrättäessä on tullut nykyisin entistä tärke
ämmäksi.
Säännösteltyjä järviä suunnittelualueella ovat Pyhäjärvi, Kuuhanka—
vesi, Vanajajärvi, Leppävesi, Saarijärvi ja Lumperoisten järvet.
Säännöstelypäätös on myös Kirmas- ja Kivijärvestä. Vireillä on suun
nitelma Alva— ja Kolimajärven säännöstelemiseksi. Kaikki säännöstel—
lyt järvet ovat Saarijärven ja Viitasaaten teiteillä. Rautalammin rei
tillä ei ole säännösteltyjä järviä ja tähänastisissa suunnitelmissa on
pyritty säilyttämään reitti mahdollisimman luonnontilaisena.
Säännösteltyjen järvien purjehduskauden aikaiset alimmat sallitut ve
denkorkeustasot ovat seuraavat:
NWnav
Pyhäjärvi
NN + 119,30
Kuuhankavesi
NN + 98,50
Saarijärvi ja
Lumperoisten järvet
NN + l17J5
Leppäveden säännöstelyä suorittaa Vaajakosken voimalaitos. Säännöste
lypäätöksen mukaan vedenkotkeuden alitettua NN + 80,78 m saadaan suo
rittaa viikko— ja vuorokausisäännöstelyä erityisen ohjeen mukaan.
Keiteleen ja Kuhnamon välisessä änekoskessa on änekosken voimalaitos.
Vedenjuoksutus Keiteleestä tulee olla luvan mukaan laaditun järven
purkautumiskäyrän mukainen. Laivaliikenteen aikana ei kuitenkaan ve—
denpinta saa laskea korkeutta NN + 98,86 m alemmaksi.
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Saraveden ja Leppäveden välissä oleva Kuuhankosken voimalaitoksen
lupapäätöksessä on määräyksiä Saraveden vedenkorkeuksista. Vedenkor—
keudet on pysytettävä luontaisina, mutta kun vesi Saravedessä on las
kenut kevättulvan jälkeen korkeuteen NN + 84,36 m, se on pysytettävä
tässä korkeudessa.

8.
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8.7 VÄYLT JA REITIT
Yleissuunnitelmassa toteutettaviksi ehdotetut uudet väylät ja reitit
on toteuttamisen kiireellisyyden perusteella jaettu kolmeen eri luok—
kaan. Järjestys on laadittu veneilyn ja vesimatkailun tarpeita ajatel len.
Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavia väyliä on suunnitelmassa ehdo
tettu viisi. Ehdotetuista väylistä helpoimmin toteutettavia ovat
väy
lä Kokkoselkä—Harinka Keiteleellä, joka on vanha laivaväylä ja vaatii
vain merkinnän sekä väylät Isoselkä-Kurkilahti Konnevedellä ja Nilak—
ka—Huuhtajankoski Nilakalla. Nämä kaksi väylää voidaan saada kulku
kelpoisiksi merkitsemällä paikka harauksel]a. Muut ensimmäisessä vai
heessa toteutettavat väylät ovat Keiteleellä oleva nykyiseltä väyl
äl
tä Valkamaan suuntautuva väylä ja Konnevedellä nykyiseltä väylältä
Konneveden kk:hon suuntautuva väylä.
Toisessa vaiheessa toteutettavia väyliä on yleissuunnitelmassa
ehdo
tettu yhteensä 10. Niistä kolme ja neljäs osittain ovat olleet
väyliä
aikaisemmin. Suurin osa väylistä vaatii merkinnän, mutta eräissä
ta
pauksissa on poistettava haitallisia kiviä.
Kolmannessa vaiheessa toteutettavia väyliä on työryhmä ehdottanut
yh
teensä kuusi. Puolet näistä saadaan toteutetuiksi merkitsemällä ne
maastoon, mutta loput vaativat todennäköisesti tuoppausta ja kivien
poi stoa.
Purjevenereiteistä ehdotetaan ensisijaisesti toteutettavaksi Keite
leelle suunniteltua reittiä Karttuselkä—Havusalmi—Koivuselkä.
Muut
Keiteleellä olevat reitit Paimolahteen suuntautuva ja nykyis
eltä
väylältä Heinäsaaren ja Vitilakasaaren länsipuolitse suuntautuva
on
suunniteltu toteutettaviksi toisessa vaiheessa. Reittien toteutt
ami
nen vaatii kaikuluotausta tai harausta ja maastoon merkitsemise
n.
Umpi— ja avomoottorivenereitit on ehdotettu toteutettavaksi kolmes
sa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on ehdotettu toteutettavaks viisi
i
umpi— ja neljä avomoottorivenereittiä. Toisessa vaiheessa toteu
tetta
via umpi- ja avomoottorivenereittejä on yhteensä 19 reittiä
ja kolman
nessa vaiheessa yhteensä 8 reittiä. Näiden reittiei toteutt
aminen vaa
tii syvyyskartoitusta ja harausta sekä monien toteuttamisee
n tarvit
tavat toimenpiteet selviävät vasta tarkemmissa tutkimuksissa reite
illä.
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Vesiretkeilyreittien toteuttamisessa tarvittavat toimenpiteet ovat
reittien kulkumahdollisuuksien parantaminen ja rantautumispaikkojen
varaaminen. Reiteistä toteuttamiskelpoisimmat ovat Saarijärven reit
ti sivureitteineen sekä Rautalammin ja Konneveden kuntien alueella
olevat reitit sekä reitit Hankasalmella.
Kaikkien eri tyyppisten väylien ja teittien rakentamisen ja merkitse
misen kustannukset riippuvat merkittävästi kulloisistakin olosuhteis
ta eikä niitä voida arvioida ilman yksityiskohtaista tutkimusta tat
vittavista työmääristä. Taulukossa 20 on esitetty kaaviol]a eri tyyp—
pisten väylien ja reittien osalta työryhmän ehdotus niistä viranomai
sista, yhteisöistä tai järjestöistä, joiden tulisi vastata suunnit
telusta, toteutuksesta ja ylläpidosta tai osallistua niihin. Taulu—
kon ehdotukset perustuvat suurelta osin nykyiseen käytäntöön.
Taulukko 20.

Väylien ja reittien yksityiskohtaisen suunnittelun, to
teutuksen ja ylläpidon organisaatio

KOHDE

SUUNNITTELU
ptoj. johto

Keskeisimmät
osallistujat

TOTEUTUS

YLLÄPITO

julkiset kulkuväylät (laivaja veneväylät)

TVL

MKH, VH, uittoyhd. TVL
laivayhtiöt, venei—
lyjärjestöt

MKH

purjevenereitit

TVL, VH

MKH, VH, veneilyjärjestöt

TVL, VH

MKH

umpimoottorivenereitit

TVL, VH

MKH, veneilyjärjestöt

TVL, VH

MKH

avomoottorivenereitit

VH, kunnat

veneilyjärjestöt,
MKH, TVL

VH,
kunnat

kunnat,ve
neilyjärj.

soutuvene— ja
kanoottireitit

kunnat, VH

veneilyjärjestöt

kunnat,
VH

kunnat,ve—
neilyjärj.

MKH
TVL

=
=

Merankulkuhallitus
VH
lie- ja vesirakennuslaitos

=

Vesihallitus

8.,2 SATAMAT
Suunnittelualueen eri tyyppisissä satamissa on kiireellisimpänä tehtä
vänä laitureiden rakentaminen ja kunnostus sekä jätehuollon järjestä—
mi nen.
Katisatamien ja venevalkamien rakentamiselle ei suunnitelmassa ole laa
dittu kiireellisyysjärjestystä. Koska satamat palvelevat paikallisia
tarpeita, riippuu toteuttaminen suurelta osin paikallisista taloudel
lisista ja maankäytön rajoituksista. Satamia toteutettaessa voidaan
ensimmäisessä vaiheessa rakentaa vain osa venepaikoista ja järjestää
tärkeimmät palvelut ja varusteet. Toisessa vaiheessa voidaan venepaik—
koja lisätä ja kohottaa palvelutasoa.
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Suunnittelualueen kotisatamista kokonsa ja palvelukykynsä puol
esta
kehitettäviä ovat Viitasaaren, Suolahden, Suonenjoen ja Pielaveden
satamat.
Vierassatamista kehitettäviä ovat Kivijärven, Viitasaare
n, Äänekos—
ken, lisveden, Tervon ja Pielaveden satamat. Erillisistä huolto
sata—
mista ensisijaisesti kehitettävä on Kerkonkosken satama. Myös
rannan
läheisyydessä olevia muita huoltopalvelujen käyttömahdol
lisuuksia tu
lee parantaa. Erillisistä laivalaitureista ensisijaisesti rake
nnettavia työryhmän mukaan ovat Matilanvirran, Pyhäsalmen ja Kivisa
lmen
laivalaiturit.
Luonnonsatamia ja rantautumispaikkoja olisi pikaisesti kehi
tettävä
erityisesti niissä kohteissa, joissa maa on jo nykyisin valtion tai
kunnan omistuksessa. Mm. kaavoituksella jo rakennuslupia myö
nnettä
essä kuntien on pyrittävä turvaamaan muiden tarpeellisten kohtei
den
käyttömahdol ii suudet.
Seuraavassa taulukossa on työryhmän ehdotus viranomaisista
, yhtei
söistä ja järjestöistä, joiden tulisi osallistua tai vasta
ta satami
en suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.
Taulukko 21

Satamien yksityiskohtaisen suunnittelun, toteutuksen
ja ylläpidon organisaatio

KOHDE

SUUNN ITTELU
proj. johto

Keskei simmät
osal 1 istujat

1TOTEUTUS

YLLÄPITO

kotisatamat,
venevalkamat

kunnat

TVL, VH, veneilyjärjestöt

vierassatamat

kunnat

TVL, VH, matkailu— kunnat,
järjestöt ja -yri- TVL, VH
tykset

huoltosatamat

kunnat

matkailu—
yritykset,
kunnat,ve
nei lyjär—
jestöt

öljy-yhtiöt,venei- kunnat
lyjärjestöt,kaupat,
matkai luyritykset

luonnonsatamat,

kunnat

matkailu
yritykset,
bljy-yhti
öt,kaupat

veneily-,matkailu— kunnat
ja luonnonsuojelu— järjesjärjestöt
töt,MH,
VH
laivayhtiöt,maaTVL,
kuntaliitot,venei— kunnat
lyjärj estöt

kunnat,
järjestöt

.

Laivalaiturit

MKH
TVL

=
=

TVL,
kunnat

Merenkulkuhallitus
lie— ja vesirakennuslaitos

VH
MH

=

Vesihallitus
Metsähallitus

kunnat

kunnat,ve
neilyjär
jestöt

IVL,
kunnat
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Veneilysatamien ja laivalaitureiden rakentamiskustannukset riippuvat
merkittävästi satamapaikan vesisyvyydestä, suojaisuudesta yms. luon
taisista ominaisuuksista. Tästä syystä paikan valintaan on kiinnitet
tävä erityistä huomiota ja vertailtava rakentamiskustannuksia eri
paikoissa. Taulukossa 22 on esitetty muutamien erilaisten laituri
ym. rakenteiden yksikkökustannuksia.
Taulukko 22.

Satamarakenteiden yksikkökustannuksia
(Lähde: Vesihallitus l9]7c

telaranta (liukuparrut tai rullarata)
kivikorimuuri (rantalaiturina)
tukimuuri laituri (elementti rak.
vesisyv. 2 m)
hirsiarkkulaituri (harvaseinäisenä)
jatkuva puupaalulaituri
kevyt ponttonilaituri
terässäiliöponttonit
keskiraskaat teräsbetoniponttonit

n. 400 mk/venepaikka
n. 900 mk/metri
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 900 mk/m
3 000 mk/m
1 500 mk/m
600 mk/m
1 200 mk/m
1 500 mk/m

Satamaa rakennettaessa kustannukset muodostuvat maan hankintahinnasta,
ruoppaus— ja täyttötöistä, aallonmurtajista, laitureista, tieyhteyk
sistä sekä mahdollisista vesi— ja viemäriliittymistä, huoltolaitureis
ta, säilytysvajoista ja palvelurakennuksista.
Kokonaiskustannukset ilman palveluja ja maanhintaa ovat suutehkoissa
satamissa noin 5 000 mk/venepaikka. Pelkkä laiturikustannus keskiras—
kaalla laiturilla on n. 2 200 mk/venepaikka. Satamien ylläpito tulee
selvitysten perusteella maksamaan 100—300 mk venepaikkaa kohti vuodes
sa. Vesisyvyydeltään, suojaisuudeltaan ja rannan laadun puolesta edul—
listen pienehköjen satamien tai venevalkamien rakentaminen ja ylläpito
voi tulla edellä mainittuja kustannuksia selvästikin halvemmaksi, var
sinkin jos säilytyskentällä pidettävien veneiden osuus on suuri, laitu
reista voidaan tehdä kevytrakenteisia ja osalle suurista purjeveneistä
tehdä poijut laituripaikkojen sijaan.
Satamien osalta suunnitelman täydellinen toteuttaminen edellyttää kotivieras- ja huoltosatamiin sekä venevalkamiin rakennettavaksi vähintään
1200 uutta laituripaikkaa, säilytyskentillä tilaa vähintään 1400 ve
neelle sekä lisäksi poijupaikkoja eli yhteensä runsaat 2600 venepaik—
kaa. Niiden rakennuskustannukset voidaan arvioida lähes 6 milj, markak
si. Suunnittelualueella on venepaikkojen tarve vuonna 2000 yhteensä
yli 4000 kpl.
8.3 JRVIMATKA1L)
Järvimatkailu on suunnittelualueella tällä hetkellä vähäistä. Satamaver
koston parantaminen ja täydentäminen taajamissa sekä laivojen lyhytai
kaista pysähtymistä varten rakennetut kevyen luokan laitutit esimerkiksi
luonnonsatamissa ja matkailupalvelusten yhteydessä luovat mahdollisuu
det matkailun kehittymiselle tulevaisuudessa.
Suunnitellut kanavahankkeet toteutuessaan tulevat elvyttämään järvimat
kailua. Tällöin suunnittelualueen matkailu saa suuremman toiminta—alueen.
Markkinaorganisaatioiden yhteistyöllä ja maa— ja järvimatkailun yhteen—
sovittamisella on edullinen vaikutus matkailun kehittymiseen.
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8.4 VENEILYASIOIDEN ROITO
Kymijoen vesistön yläosan aluetta koskevat vesiliikenne— ja
veneily
asiat tulee voida käsitellä yhtenä kokonaisuutena valtion viras
ton
töissä riippunatta niiden piirihallinnon rajoista. Jo nyt
ovat suun
nittelualueen kunnat osoittaneet yhteistyökykyä Saarijärven
koskirel—
tin toteutuksessa sekä perustamalla Rautalammin reitin vesim
atkailu
toimi kunnan.
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Yhteensä

Karttula
Keitele
Pielavesi
Rautalampi
Suonenjoki
Tervo
Vesanto

Hankasalmj
Jyvsky1n mlk
Kannonkoski
Karstula
Kinnula
Kivijärvi
Konginkangas
Konnevesi
Kyyjärvi
Laukaa
Pihtipudas
Pylkönmäki
Saari järvi
Sumiainen
Suolahti
Toi vakka
Uurainen
Viitasaari
änekoski

Kunta

2 286

185
15

250
25
110
49

3 434

280
45
130
64
110
250
30

30
300
180

20
250
150

100
50

140
80
12

35
20
250
5
190
100
15
1 000
150
80

40
60

70

1975

75
10
125

60
500
30
50

1970

Moottotiveneet

3 548

350
50

300
75
150
80

40
360
250

170
100

50
28
300
10
240
100
20

80
670
50
75

1980

kunnille tehdyn kyselyn mukaan

47

5

1

10
1

5

1

2

2
20

1970

68

8

16
2

70
2
1
10
5

1
3

3
5

2

1975

Purjeveneet

Suunnittelualueen kuntien venekanta

-

233

1

20

1
1

1
50
30

25
5
4
25
10
5

2
2
6

5
20
10
10

1980

12 318

400
620

700
250
1 500
340

600
1 920
550

300

730
400
150
800
1 300
95

320
50

1 Q00

1970
1975

16040

500
600

720
350
1 600
695

850
2 350
700

225
730
450
180
1 000
1 350
110
1 500
500

350
80

1 200

Soutuveneet

18075

600
600

750
420
1 700
950

850
2 900
750

300
800
500
200
1 300
1 350
135
1 600
550

400
120

1 300

1980

65

20
1

1
18
11

8

4

1
1

1970

Laivat

82

25
2
1

1
20
11

1
10

5

2

4

1975

30
2
3

1

1
26
15

2
10

108

-

8

1
1
4

4

1980
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Venemäärät kunnissa vuosina 1975, 1985 ja 2000
(Työryhmän arvio)

—

Kunta

moottoriveneet

purjeeneet

soutuveneet

1975 1985 2000

1975

1985

2000

laivat

1975

1985

2000

Hankasalmi

100

160

220

2

Jyväskylän rnlk

5

10

400

800

650

980

870

30

1 140

Kannonkoski

80

170

60

800

100

980

140

3

1 140

Karstula

8

17

60

400

100

490

140

13

Kinnula

5

570

27

60

500

100

610

140

Kivijärvi

1

710

3

6

80

350

130

430

170

5

500

Konginkangas

13

27

100

400

160

210

490

570

1

3

1

Konnevesi

6

150

600

240

730

320

$50

8

1

Kyyjärvi

3

17

30

700

50

850

2

Laukaa

70

990

250

250

410

300

550

5

13

350

Pihtipudas

27

1 200

100

160

1 460

210

2

1 700

Pylkönmäki

5

10

20

800

30

40

980

Saarijärv

1

1 140

3

6

150

200

240

320

240

10

25

280

Sumiainen

50

100

1 000

160

1 220

210

1 420

5

13

Suolahti

27

100

600

160

730

210

850

10

1

Toivakka

25

50

80

300

130

170

370

5

430

27

10

Uurainen

13

30

350

50

430

70

500

Viitasaari

300

490

600

730

660

)änekoski

16

850

40

80

200

1 200

330

440

1 460

15

40

1 700

80

20

700

850

990

11

Karttula

200

330

440

2

5

10

80

800

130

170

980

5

2

Pielavesi

2

1 140

10

200

400

330

440

490

5

27

1

Rautalampi

13

570

150

1 000

240

1 220

320

8

1 420

2

Suonenjoki

20

40

200

700

330

$50

440

13

2

Tervo

5

990

27

80

130

800

170

980

2

10

1

Vesanto

5

1 140

80

500

130

170

610

5

13

710

27

500

610

710

3 360

5 470

7 310

148

324

78$

16 450

Keitele

Yhteensä

20 070 23 360

1975
4

63

300

560

450

310

1 040

6 970

1 000

Rasvanki

Virmasvesi

lisvesi

Niinivesi

Konnevesi

Päävenei lyal ue
yhteensä

Kivijärvi

660

200

Leppävesi

Pyhäjärvi

KoHmajärvi

900

610

Nilakka

Muuras—,Alva—

700

3 000

1975

+

240

800

1 100

1 220

8 480

1 270

380

550

680

360

740

850

3 650

1985

soutuveneet

Pielavesi

Keitele

Järvi

280

930

1 280

1 410

9 850

1 470

440

640

790

420

860

990

4 240

2000

kanootit

30

210

180

1 680

210

60

150

180

50

120

140

770

1975

50

340

210

290

2 725

340

100

240

290

80

195

230

1 250

1985

moottoriveneet

3

70

460

280

390

660

460

130

320

390

110

260

370

1 680

2000

5

2

9

78

8

4

5

2

2

3

4

50

1975

13

5

5

23

210

20

10

73

5

5

$

10

130

1985

purjeveneet

27

10

10

48

418

42

21

27

70

70

17

21

€70

2000

150

650

380

2 920

390

310

220

150

770

1 680

1975

680

850

1 700

1 900

1 300

1 700

1 300

900

600

600

6 200

2000

loma-asunnot

Suunnittelualueen tärkeimpien altaiden eri tyyppisten veneiden määrä vuosina 1975, 1985 ja 2000
sekä loma—asuntojen määrä vuosina 1975 ja 2000.

Purjeveneet, kiintoköliset
Purjeveneet, nostoköliset

•

Kanootit

Soutuveneet

(Kajuutalliset laivat ja
yli 10 m:n moottoriveneet)

Puolikatetut moottoriveneet
(tuulilasi tai ohjaushytti ,
ei kajuuttaa)
Katetut moottori veneet

Avomoottori veneet (katta
mattomat)

‘—

Vene tai alust y’ i

40
3

40

3

3

5

5
3

6

6

14
10

14

2

10

2

Witasaaren purjduse’a ry.
/134 jäsentä
syväys
syväys yht.
1 m tai yli
alle
1 m
-

15

10

1

2

3

15

10

1

2

3

Viitasaaren juniorpurjehtijat
20 jäsentä
syväys syväys yht.
1 m tai yli
alle
1 m

Veneilyseura, jäsenmäärä

2

3

3

10
20

2

3

3

30

Ala:-Keiteleen
purjehtijat
70 jäsentä
syväys syväys yht.
1 m tai yli
alle
1 m

10

10

Partiolippukunta
Metsä—Veikot
60 jäsentä
syväys syväys yht.
1 m tai yli
alle
1 m

Veneilyseurojen jäsenmäärä sekä jäse
nten yksityiset veneet tyypeittäin
v. 7978

145
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Veneilyn kannalta merkittävimmät ympäristönsuojelun erityiskohteet
Kunta
So: Alue
1.

Tyyppi P—ala km
2.
3.

Hankasalmi
1. Keskisenlampi+rantasuot
2. Venekosken alajuoksu
3. Suo]ikosken saniaislehto

8+Aa
Pm
8

0,2+0,24 yksit.
yksit.
0,15
yksit.
0,01

2

Omistaja
4.

—

4.
5.

Hankamäki
Ruumissaari

Ms
Pm

6.
7.

Pieni Kaihlanen
Pienimäen talomuseo

8
Ms

8.

Konneveden ja Kynsiveden
välinen koskireitti

Ms

yksit.

Pm

puut.yht.

Pm

puut.yht.

Kannonkoski
1. Piispalanniemi
2. Kivi- ja Vuosjärven kanavan
ymp.
3. Koirasaaret, Mäntysaari,
Kal 11 osaan
4. Vuosjärven saaret

Pm
Pm

0,81
-

yksit.
yksit.
yksit.
K-S:n Mu
seo

Huom.
5.
Runsaslajinen linnusto
Rehevä puronvarsimaisema
Tervaleppäkorpi, Saniais—
lehto
Mäki asutuskokonal suus
Saaressa 1500-1700-luvui lta
peräisin olevia hautoja.
Rauhoi tettu
Maakunnallinen lintujärvi
Arvokas maalaistalomiljöö

Retkeily— ja virkistysalue

0,03
0,22

Rauhoitettu 14.11.1968 (MH)
valtio
Pui stometsäpäätös
25.2.1955 (MH)
yksit+yht. Koski rel tti

Pm
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms

0,12

yhteisom.
yht+yks.
yksit.
yks.+yht.
yks.+yht.
valtio

Karstula
1. Heijostenjoki
2. Pääjärvenmäki
3. Vastinginjärvi
4. Pääpohjan järvi
5. Ylinjärvi, Päällinjärvi
6. Iso Metsä]ampi

Ms
Aa
B
B
8
8

0,46

7.

Pääjärven N-pään saaret

Ms

8.
9.

Vahvasenjoki
Vuorijärven alue

Ms
Ms

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Viivajoki
Lintusaani, Kismansaaret,
Lehtosaari
Kannonkoski
Potmonkoski
Hi lmonkoski
Kämäri vanha purouoma
Isohiekka

Kinnula
1. Rutasaaren aarnialue
2. Savijärvi
3. Salamajärven kansallispuisto

Pm

Aa
8
A

-

-

-

0,25

0,04

-

yks.+yht.
yksit.

Matkai 1 unähtävyys
Matkai 1 unähtävyys
Retkeily— ja virkistys

Mäki asutuskokonai suus
Maakunnallisesti arvokas lintujär
Paikallinen lintujärvi
Lintuvesiä

yksi t.
yhtei s
Zmi stus
Lintuvesi
kunta, srk,
yksit.
yksit.
Retkei lyalue
yksit.
Virkistys

valtio

Rauhoitettu 13.1.56 (MH)
Maakunnallinen lintuvesi

valtio,
yhtiö

Sisältää Tauslamminnevan ja
Soi keanlamniennevan
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1 46

1.
Kivi järvi
1. Kirkonkylän männiköt
2. Vietsaaren kalliot
3. Huhmarsaari

Prn
Pm
Pm

0,22

4.
5.

Syrjäniemi
Hiidenojan lehmusesiintymä

Pm
B

0,12
0,005

6.
7.

Aittolahden erikoismetsä
Hiidenniemi+iäheiset saaret

Aa
Ms

0,18

2.

Konginkangas
1. Yksipuinen, Kaksipuinen,
Kolmipuinen ja Häikänniemi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.
-

—

-

Ms

Lintulahden ja Pohjoislahden
välinen ranta—alue sekä
Lima— ja Lekosaari
Ahkiosaarten lehmusesiintymä
Kalliosaari
Pelääniemen kärki
Riihiniemen kärki, Eteis- ja
Sivisaari sekä Lehmonen
litsalon rannat
Vepsä
Hautsalon W—rantoja
Pyhäsalon rannat, Listan
niemen N-rannat

4.

valt.÷yks.
yksit.
Näköaiapaikka
valt+yks. Rauhoitettu 0,18 km 2 alue
24.4.-6 (MH)
yksit.
yksit.
Pohjoisimpia lehmusesiintymiä
K-S: ssa
valtio
Rauhoitettu 21.12.72 (MH)
yks+yhti ö Kivi järvelle omin. lohkare—
ranta

yksit.

Ms
B
Ms
Ms

0,005

yksit.
yksit.
yksit.

Ms
Ms
Ms
Ms

yksit.
yksit.
yksit.
yksit.

Ms

yksi t.

Kon tie vesi
1. Pyhäjärvi
2. Pieni—Seikiäinen ja
Mertajärvi
3. Neiturin kanavan ympäristö
4.
Kivisalmi
5. Konneveden ja Kynsiveden
välinen koskireitti
6. Hitvinienii

Ms
Ms

yksit.
yksit.

Kyyjärvi
1. Lintusaari

Ms

stk.

Kirkkoriiemi ja Kirkkosaari
Simunankoski
Saraakalliot
Kirkkoranta
Kapeenkoski
Ranginniemi
Vuonteensaimi
SyöLuäsijanmäki ja Pitkäniemi

Silokallioisia pieniä saaria,
kitumäntyjä, Häikänniemi kapea
kallioinen niemi

Pohjoisimpia lehmusesiintymiä

8

17,4

yksit.

8
Ms
Ms

0,93

yksit.
Arvokkaita lintujärviä
valtio+yht.
yksit.
Näköala—alue

Laukaa
1, Hyyppäänvuori ja Kirvessaari Pni
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.

Prn
Pm
Pm
Pm
Pni
B
Ms
Ms

—

—

0,10
0,13
-

0,12
0,02
0,13
0,10
-

-

Hyvä lintujärvi

Retkeily ja virkistys

va1tioyks.Valtion alueesta 20. 3. 70 luon—
nonhoitometsä (MH)
valtio
Luonnonhoitometsä 25.3.55
yht.
Luonnontilainen koski
yksit.
Näköalapaikka
srk.
Rannassa kitkkovrietalas
yht+yks.
Aänkosken puoleisella rann.
yksi t.
Puistoiiini SCfl katin ista ieht0d
vai ti 0
Maata 1 ousniai sema
yks + sää t i ö

11+1

1.
10.

2.
Kuusaankoski
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3.

4.

Ms

valtio+yht.

Pi hti pudas
1. Niemenharju
2. Muurasjärven ja Alvajärven
välisen puron rannat
3. Hirviniemi
4. Rekolan puronotko
5. Pohjoisniemi

Pm

0,064

yksit.

Pm
Pm
8
Ms

0,94
0,034
0,017

yksit.
yksit.
yksit.
yksit.

6.
7.
8.

Putikonlahti
Uusitalo
Ilosjoki

8
B
8

yksit.
yksit.

9.

Putaanlahden saaret ja
rantamai sema
Lylysaari

Ms
Pm

yks.+yhtiö
yksit.

10.

-

Pyl könmäki
1. Kuolionsaari
2. Katajoen sillan ympäristö

Pm
Ms

Saarijärvi
1. Pyhä-Häkki

Kp

10,10

2.

Pyhä-Häkin laajennus

Aa

1,88

3.

Voudinniemi ja Summassaaren
Hakanniemi
Pengerlehdon sinivuokko
esi intymä
Summakoski
Muittarinkoski
Riekonkoski

Pm

0,07

8
Ms
Ms
Ms

0,003

Kalmukoski
Lannekoski
Pi rttiniemi
Konttijoensuu
Maksalan saaret
Papinniemi

Ms
Ms
Ms
Ms
Pm
8

0,02
0,04

Aa
Pm

0,17
0,33

Pm
Pm
8
8

0,23
0,10

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sumi ai nen
1. Hitonhauta
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jyihänvuori , Rautasaari
ja Hietasaari
Kirkonkylän kannas
Kalajärvi
Elseussaari Kuivasaari
Peuranvuoren lehmusesiin—
tymä
Heposaari , Matilanvirran
rannat
Isoniemen rannat, Lehtisaa
ri, Hanhisaari ,Mustasaati

5.

0,0$
—

-

—

-

valtio
yksit.

Harvinaista kasvillisuutta
Harjukangas, jonka rannalla
kirkonkylän uimala
Paikallinen lintuvesi
Lehmusesi intymä
Kasvillisuudensuojelukohde,
mm. lehmuksia

Rauhoitettu puistometsäksi
11.1.61 (NH)

valtio

Perustettu kansallispuistoksi
21.12.56 annetun lain nojalla
valtio+yks. 25.2.71 rauhoitettu ojituksilta
40 ha Kotanevaa fMH)
valtio+
Voudinniemellä mm. muinais
kunta
asuinpaikkoja
Sinivuokon pohjoisin luonnon—
yksi t.
varainen esiintymä
yksit.
Luonnonvarainen pienehkö koski
yksit.
yksit.
Ympäristöineen edustavua maata—
1 ousmai semaa
yksit.
Luonnontilainen koski
yksit.
Hyvökuntoinen kaunis mylly
yksi t.
Kauniita rantapuita
yksi t.
Idyllistä puistomaista metsää
yksit.
Lehmuksia, lehtomaista kasvillis,
yksit.
Lehmuksia

—

srk+yks.
yksit.

-

—

Retkeilykohde

yksit.

8

yksit.

Ms

yksit.

Ms

srk+yks.

Rotkovajoama
Retkei lykohde
Karsikkopuita ja pakana—aikainen
luola ‘1Pirunpesä”
mm. historiallinen “Akankivi”
Paikallinen lintujärvi
Rauhoitus vireillä
Kapea lehtojuotti korkean kallio
jyrkänteen alla

1 48
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1.

2.

Toivakka
1. Maunosen länsiranta

Ms

yksit.

Uurainen
1. Piikakoski
2. Särkilampi

Ms
B

yksit.
yksit.

Viitasaari
1. Kokonniemi
2. Haapasaaren länsiosa

Pm
Pm

0,15
0,07

yksit.
srk.

3.

Pm

0,22

valtio

3.

4.

5.

Linnusto

+

kasvillisuus

Kaunis, puistomainen koivikko
kirkon ympärillä
Rauhoitettu puistometsiksi
10.2.1958 (MH)

4.

Rakajansaaren eteläosa
Selkäsaati , Paiosaari
Nuottasaari , Lehtosaari
ja Raunioluoto
Kärnänjärven rannat

Pm

5.

Lintusaari ja Naurissaari

Pm

0,11

valtio

6.

Pm

0,17

valtio

7.
8.

Selkä-, Tammi-, Lato-, La
pin— ja Liisansaaret sekä
osa Majasaarta
Keihärinkoski
Huopanankoski

Ms
Ms

yksi t.
yksit.

9.
0.

Kymönkoski
Kellankoski

Ms
Ms

1.

Kärnänkoski

Ms

2.
3.
4.

Ilmojärven rannat
Hännilänsalmi
Lassinsaaren N-osa, Uitto—
kalliot, Isonsalonkärjen
W-osa
Pihkurinsaari
Eteis-, Kumpu—, Murto-,
Hieta- ja Honkasaari

Ms
Ms
Ms

yksit.
vaiti o+yks .Länsiranta rauhoitettu puisto—
metsäksi 14.1.68 (MH)
valt+yks. Länsiranta perustettu puisto—
metsäksi 14.1.1968 (MH)
yksit.
yksit.
yksi t.
Komeita jäkäläkallioita

Ms
Ms

yks+srk.
yksit.

Vi rki styskäyttöä
Vi rki styskäyttöä

yksit.
yksit.
yhtiö
yks+yhtiö
yks+kunta

Lähes luonnontilainen
Maakunn. lintuvesi

yksi t.
kunta
yksit.
yksit.

Retkeily— ja matkailukohde
Rauhoitettu 9.3.66 (LH)
Runsas eläimistö
Hyväkuntoinen mylly ja tukki—
ränni

5.
6.

Iänekoski
1. Kovalanniemi
?. Naarakoski
3. Niinivesi (Pohjoisiahti)
Petäjätiiemen alue
Pörrinsalmi
Mämmensalmi

Pm
Ms
B
Ms
Ms
Ms

(arttul a
1. Untuniemi
. Pörönmäki
Matilanjoki
L Savi koski

Ms
Pm
B
Ms

.

-.

,.

.

valtio

0,13
-

-

—

-

-

0,20
0,05
4,00
-

Länsiranta perustettu puisto—
metsäksi 14.1.1963 (MH)
Rauhoitettu puistometsäksi
10.2.1965 (MH)
Perustettu muistometsäksi
10.2.1958 (MH)
Hyvin hoidettu kalaisa koski
Luonnontilaan saatettuna mat
kai 1 ukohde
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1.
Keitele
1. Elosaari ja Honkasaaren
pohjoi spää
2. Hetejärvi rantasoineen
3. Suvantojärvi
4. Koutajärvi

2.

3.

4.

5.

Pm

4,50

P1 t k i t tä 1 s h a rj u

B
B
Ms

2,289
2,40

yks+j ako—
kunta
yht÷yks.
yksit.

yksit.
j akokunta
yksit.

Rehevä kasvusto
Huomattava linnusto
Luonnonkaunis niemi

yksit.

Pielaveden suuria lehmus—
esiintymiä
Suomen pohjoisimpia lehmus
esiintymiä

Pm

0,20

8.

Hirvosensaari

Pm

0,10

Pieni Kolunjärvi
Savijärvi
Haapajärvi
Ki rkkosaari

B
B
8
Ms

0,30
1,20
0,90

Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
Ms
B
Ms
Mm

0,20
0,50
0,50
1,60
0,35
0,01
0,074
0,05

8
8

2,00
1,70

Rauta 1 ampi
1. Liimattalanharju
2. Joutenniemi
3. Kerkonniemi
4. Kuninkaansaari
5. Miekkaniemi
6. Hännänniemi
7. Matinsalo
8. Säkkäräniemi
9. Pieni Selkäsalo ja Kypäri
saari
10. Rautal ampi
11. Sääksjärvi
12. Juhannusmäki
13. L amm a ss a] 0
14. Noki senkoski

Ms
Ms
Ms
-

-

—

Runsas eläimistö ja linnusto
Runsas eläimistö ja linnusto

-

Pielavesi
1. Tervamäki
2. Kärppösaari
3. Hirviniemi
4. Koivujoki
5. Lampaanjoki
6. Säviänvirta
7. Kokkosaari

9.
10.
11.
12.
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0,20
0,02
0,10
4,00
12,00

-

-

valt+yks.
-

-

-

srk.
yksit.
yksit.
jakok.
yksit.
yksi t.
yksit.
yksit.
yks +yh d.
yksit.

Runsas eläimistö ja linnusto
Runsas eläimistö ja linnusto
Nälkävuosina kuolleiden
joukkohauta

Niemessä kaksi suppolampea
Luonnonkaunis niemi
Pähkinäsaaren rauhan rajapist(
Luonnonkaunis niemi
Luonnonkaunis niemi
Runsaasti tervaleppiä
Rauhoitettu 17.1.1959 (LH)
Luonnonvaraisia lehmuksia
Runsas eläimistö ja linnusto
Runsas eläimistö ja linnusto

4,00

Suonenjoki
1. Sikosalmi
2. Heikkilä
3. Leväjärvi
4. Karhulanmäki, myllyn seutu
5. Viipero, myllyn seutu

B
Ms
Ms

Te rvo
1, Pulkkilansalo, Uipetonlahti
2. Honkasaari ja Manginnierni
3. Niinisaari

Ms
Ms
8

0,30
2,25
0,05

yksit.

4.

Rauhoitettu luonnonmuistorner—
kiksi 29.5.1968 (LH)

B

0,05

yksit.

Tukkipuuasteella oleva terva
lepi kko

Knuutilan tervalepikko

Ms

0,005
0,40

yksit.
yksit.

Rauhoitettu 5.6.1967 (LH)
Vanha vesimylly
Vanha vesimylly

hITE 5/6
1.
5.
6.
7.
8.

Liesjärven Marjalahti
Riitiampi
Mamma—aho ja Pellonpää
Hautamäki

9.

Huuhtaja, yskoski

150
2

3.

4.

5.

B
8
Ms
Ms

0,55
0,50

yksit.

Joctsenten muuttojärvi
Runsas linnusto

-

-

050

Vesanto
1. Ilveskolo
2. Särkänniemi

Mm
Ms

0,20

3.

Hämeenjärvi

Ms

0,168

4.
5.
6.
7.

Kolmisoppi
Löytönen
Sääksjärvi
Vähä-Ahveninen

8
8
8
8

0,15
0,20
0,20

-

-

Muodostavat rakennuksineen, vii—
jelysalueineen ja metsineen ar
vokkaan maisemakokonaisuuden

yksit.
Sonkarin länsirannalia sij. luola
kaiastusk+ Vanhoja rantapuita
yks.
yksit.
Tyypillinen umpeenkasvun kautta
tapahtuva soistuminen
yksit.
Huomattava lehtoalue
yksit.
Joutsenten muuttojärvi
yksit.
Vesi lintujen muuttojärvi
yksi t.
Ruohostoinen järvi

751

LUOTSAUSALUEET JA LU0TSIT
Päijnteen luotsipiirikonttori:
Luotsipäällikkö Veikko Parrio
Mendelininkatu 12
40600 Jyväskylä 60, puh. 94]/11922
Matilanvirran luotsausalue:
Lauri Kemppainen
linankatu 3
44200 Suolahti, puh. 945/4338
Viitasaaren luotsausalue:
Pentti Halonen
4 kp
44500 Viitasaari, puh. 946/1489
Neiturin luotsausaiiue:
Helge Viinikainen
Ahola
Varj ola
77980 Istunmäki, puh. 945/53123
Esko Heino
77930 Kerkonjokisuu, puh. 979/38044
lisveden luotsausalue:
Veikko Jäntti
Vesikivi
77800 lisvesi, puh. 979/20161
Keiteleen luotsausalue:
Matti Kytömaa
Sai raalakatu
72600 Keitele kk, puh. 97851/23

LIITE 6

LIITE 711
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SUUNNITELMASTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN
KESKEISET KOHDAT TYÖRYHMÄN
KOMMENTEILLA VARUSTETTUNA
Työryhmä lähetti suunnitelman laaj
alle lausuntokierrokselle tammikuu
n alussa
1980 ja pyysi lausuntoa Kymijoen
vesistön yläosan veneilyn ja vesim
atkailun
yleissuunnitelmasta.
Lausunnon olivat toimittaneet 15.2
.1980 mennessä seu
raavat 2
Tie— ja vesirakennushallitus
Keski—Suomen tie— ja vesirakenn
uspiiri
Keski—Suomen Maakuntaliitto
Pohjois—Savon Maakuntaliitto
Kuopion lääninhallitus
Matkailun edistämiskeskus
Rantasipi Oy
Suomen Meripelastusseura ry
Suomen Purjehtijaliitto
Suomen Purjehtijaliiton Päijänteen
piiri
Jyväskylän Veneseura
Viitasaaren Purjehdusseura
Ala—Keiteleen Pursiseura
Äänekosken Seudun Luonnonsuojeluyh
distys
Suonenjoen kaupunki
Rautalammin kunta
Karttulan kunta
Tervon kunta
Pielaveden kunta
Varkauden kaupunki
Lausunnossa on yleensä suhtauduttu
myönteisesti suunnitelmaan.
Epäilevimmät
kannanotot koskevat reittien ja
satamien toteuttamismahdollisu
uksia esitetyn
aikataulun puitteissa.
Eniten toivomuksia kohdistui silto
jen ja ilmanjohtojen
alikulkukorkeuden määräämiseen
ja sen noudattamiseen.
Ohei
seen yhteenvetoon
on koottu lyhennettynä kunkin lausu
nnonantajan keskeiset toteamuk
set painot—
taen suunnitelmassa esitetyistä
poikkeavia näkökohtia.
Yhteenveto on laadittu suunnitelman
lukujen mukaisesti aiheittain.
Lausun
nossa esitetyt asiat on ositeltu
käsiteltäväksi ao. aiheeseen liitt
yväksi.
Koska useimmat lausunnot olivat
yleisesti kantaaottavia oli niide
n jakaminen
aiheisiin vaikea.
Tarpeellisiksi katsotuissa kohd
issa on esitetty myös työ
ryhmän oma kommentti lausunnon joh
dosta.

Kr.nulan kunta

tetyt vastaavat luvut ovat 6243 ja
577L
Kinnulan kunnassa uudet hyväksytyt
väestäennusteet 1980 2286, 1985 2300
ja 1990 2260.

sen kunnan tavoite poikkeaa suunni
telmassa esitetystä siten, että kun
nan tavoite v. 1960 on 6235 ja v.
1985 6150 henkeä. Suunnitelmassa esi

Kuvaus vesistöjen laadusta on var
sin ylimalkainen. Tässä ei ole ha
luttu paneutua lainkaan paikallis—
ongelmiin. Kalanviljelylaitoaten
yleisvaikutus vesien laatuun sisäl
tyy esitettyihin laatua kuvaaviin
lukuihin. Tarkempaan. ongelman
ajankohtaisuudesta huolimatta, esi
tykseen ei ole tässä tarvetta.

Vesistöjen laadusta todetaan, että
luonnonkuormituksen lisäksi aluetta
kuormittavat suuret kalanvfljely—
laitokset, jetka aiheuttavat paikal
lisia muutoksia veden laadussa.
Vaestösuunnitelmien osalta Hankasal—

Har.kasaimen

kunta Ja

suunnitelmassa korjsamatta, koska
se muuttaisi ao. taulukon luonnet
ta ja sitovuutta ennusteen laati—
jan osalta.

-

Väestöennusteissa oleva ristiriita
kunnan esittämään jätetään myös

tusta sekä veneilijöille että ranta—
asukkaille ym:lle. Varsinainen va
listus on työryhmän mielestä tehtä
vä kuitenkin muulla tavalla ja
muussa yhteydessä kuin tällaisessa
yleissuunnitelmassa. Työryhmä esit
tää otettavaksi yleissuunnitelmaan
vain pelastuspalvelus koskevat tosi
asiat. Ryhmä toteaa jo aloittaneen—
sa omalta osaltaan venellyn turval—
lisuuspalvelua koskevan vai istuksen
mm. ilmestyneellä Keiteleen veneily—
ja vesimatkailukartalla.

Veneilyn turvallisuus edellyttää
lausunnon antajan esittäsää valis

Loma—asukkaat ovat yleisesti vieras—
paikkakuntalaisia, joille olisi tie—
dotettava ko. kunnan pelastuspalvelu
tiedot. Loma—asukkaat ovat useassa
tapauksessa silminnökijöitä ja sainal
la hälyyttäjiä vesiliikenneonnetto—
muuksissa. Myöskin loma—asunnot oli
sivat kaikkinaisen vesiturvallisuus—
valistuksen oikea kohde.
Kaikissa retkeily—. ulkoilu—, venei—
ly— ja uintipaikkojen suunnittelussa
ja niistä tiedottanisessa tulisi
palvelusten käyttöjille ko. kunnassa
tehdä melväksi myös paikallisten
pelaatuspalvelujen saanti.

£uczen ‘eri—
pe astt.sseura

Työryhmän komentti

Suunnitteluvesistö on jaettu eri
alueisiin, joista ns. päaveneilyalu—
eille on asetettu suurimmat vaatisuk
set slikulkukorkeuden yms. suhteen.
Alueiden jako on muodostunut lähinnä
nykytilanteen mukaisen käytön ja
käyttoriahdollisuuden perusteella.
Päveneilya1ueet ovat tarpeen, koska
mahdollisuudet veneilyn toivomusten
huomioonottamiseen ovat rajoitetut j
näin voidaan toimenpiteitä keskittää
Myös alikulkukorkeuksien kannalta on
syytä niin Kymijoen vesistön yläosal
13 kuin myös muilla vesistöslueilla
pyrkiä määritteleadän tarkoituksenmu
kaiset pääveneilyalueet tai matkapur
jehdusväylät. koska kaikkia vesistön
osia ei voida saattaa korkeamastoisei
liikenteen vaatimuksia täyttäviksi.
Sen sijaan tietyillä rajoltetuilla
alueilla tai väylillä voidaan vastaa
vaati pyrkiä täyttämään melko suu—
retkin vaatimukset.

todettu

Ti.— ja vesi—
rakennushalli tu

Otä

Aihe

.a.sun..on a.taj

:TEEI’.T0 SADUISTA LAUSUNNOISTA (2. suunnittelualueen yleistiedot)

Mita todettu

Jyväskylän Vene
seura

Suomen Purjehti.
jaliiton Päi—
jänteen piiri J

Suomen Purjehti.
jaliitto,

Todetaan tyydytykseliä purjehduksen
laajan huomioonottsmisen suunnitelmai
tavoitteisss.
Satamien osalta toivotaan, että sata
mia korjattaessa tai uudisrakennet—
taessa otettaisiin huomioon purje—
veneiden erikoistarpeet. Tällä het
kellä esim. Viitsaaren satama on
liian matalan, hiljattain suurilla
investoinneilla korjstun sillan ta
kia purjeveneiltä suljettu.

Tie— ja vesi—
Uusia laiva— ja veneviiylfä on ehdo
rakennushallitus tettu rakennettavaksi paikkoihin,
joihin ne voidaan saada kohtuullisin
kustannuksin. Ensisijaisena on pidet
ty väylien ulottamista kuntakeskuk—
sun ja merkittävimpiin matkailukes—
kuksiin. Tämä periaate on tarkoituk—
senmukainen. joskin toteuttamismah—
dollisuudet kunkin väylän osalta voi
daan lopullisesti ratkaista vasta
tarkempien tutkimusten pohjalta.
Satamien osalta yleissuunnitelman
mukainen periaate on tie— ja vesi—
rakennushallituksen mielestä oikea.
Satamatilanteen parantamiseksi teh
dään ensin välttämätön laituriverkoa.
to, jota voidaan jatkossa täydentää
ja laajentaa tarpeen mukaan. PitkälU
tähtäyksellä on tärkeintä ottaa huo
mioon satamien laajennustarpeet ja
uudet satamapaikat varaamalla maa—
alueita ja vartutumalla joustavaan
ja vaiheittaiseen kehittämiseen myös
yksittäisten satamien kohdalla.

—

Lausunnon antaja Aihe

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNN0ISTA (3. tavoitteet)

1-4.

-1

1-4

1•

Kannanotto satamien kehittelyssä
on työryhmän esityksen mukainen
ja se sisältyy yleissuunnitelmaar
Valitettavasti kaikkia puutteita
ei, ei ainakaan lyhyessa ajassu,
voida korjata. Näin Viitassaren—
km
keskussatainan kohdalta.
Puutteita voidaan myös kompensoi
da maihinnousupaikkoja ja sivu—
satainia” rakentamalla.

Työryhmän kommentti

reettfseksi toimenpiteekai
tulee olemassa olevan reitistön pa
rantaminen kevytveneillä ja pienillä
moottoriveneillä Iiikennöitäviksi.
!iykyisellään Rautalammin kirkonkylä
on täysin eristetty isommaita vene—
liikenteeltä, koska tuloväyliä hait
taa koskiväylien mataluus.
Veneilyn kehittämisen kanssa Rauta—
larin kunta näkee kalastuselinkeinoi
ja kalastajien mahdollisuuksien ke
hittämisen väyliä parantamalla ja
kalasatanlia rakentamalla. Ehdotaame
suunnitelmasta poistettavaksi ne koh.
dat, jotka käsittelevät Suvi—laivan
tulevaa liikennettä. Koska Rauta—
lammin kirkonkylän vesiyhteydet tu—
levat jatkbssakin olemaan verrattain
huonot tulee veneliikenteen jaituri—
paikkojen rakentaminen ja samoin
vierassatamien rakentaminen ja varus
tammen tapahtumaan lähinnä kahdessa
pisteessä. Toinen näistä on Kerkon—
kosken kanava, toinen Klerinniernen
kurssikeskus. Tämä edellyttää myös
Kierinniemeen Konnevedeltä johtavan
noin 3 kilometrin väylän merkitse—
mistä. Ilmeisesti pelkkä anomus me—
renkuikuhallftukselle asiasta riit
tää.
Suuremmilla aluksiila tapahtuva lii
kenne Rautalammin kunnan alueella
tulee oletiaan yksityisen yrittäjän
toimesta hankittavalla aluksella
suorftettavia kiertoajeluja.
ta ottaa enemmänkin toivomuksia
huomioon.

Yleissuunnitelman mukaan on tarkoi
tus ensiksi avata veneily— ja vesi—
retkeilyväylät alueen kirkonkyliin.

Työryhmän kommentti

Samassa pidetään huolta laivamat—
kailun ja kalastuksen edellytysten
parantamista. Kumpikin näistä tu
levaisuudessa saattavat ainakin
sivuelinkeinoina merkitykseltään
kohota.
Uusien laivaväylien perustamisest
a
voidaan varmasti sopia merenkulku—
Rataiammin kunta ei näe laivaliiken. hallituksen kanssa. Väyliä voltanee
tarpeen mukaan perustaa myös vesi—
teen toteuttamisen vesialueellaan
oikeuden päätöksellä fVL 4:2,1).
olevan taloudellisesti kannattavaa,
va,in kaikkien niiden toimien, jotka
Kunnan nimeämien veneilysatami
en
tulevat edistämaan venematkailua ja
kehittäminen sisältyy yleissuun—
venelfikennettä tulisi tapahtua pien. nitel
maan. Satamien yksityiskohtai—
veneilyä suosimalla tavalla. Näin—
sessa suunnittelussa on mahdolli
s
ollen konk

Rai.italammin reitin vesimatkailua on
pohdittu aiemmin toimikunnassa, Jon
ka nimenä on Rautalamein reitin vesi.
natkailutoimikunta. Tämän toimikunnai
työ perustui pitkälti vesistöalueell
olemassa olleen aluskannan hyväksi
käyttöön. Ilves—laivat Oy:n omistama
Sovi—laiva on kesällä 1579 Rauta—
)am.nin reitin alueella valitettavast:
lopettanut toimintansa kannattamatto
muuden takia.

3a.tala.arin
,c.nta

Mitä tc,öettu

Aine

.asunnon antaj

Y—:ElvETO SMDUISTA LAUS(.flINOISTA (4. vene
ilyn nykytila ja ennusteet)

Äänekoaken
kaupunki

Lausunnun antaj
Suunnitelman sivulla 28 tode
ttujen

purjehdusaeurojen lisäksi Äänek
oskel
la toimii tällä hetkellä toinekin
purjehduaseura: Ala—Keiteleen Pursi—
seura.

Mitä todettu

-

ci,

Äänekoskella ei toisi kahta purj
dusseuraa. Sekaannusta lienee a
heuttanut purjehdustoinfnnan uu
delleen organisointi Aänekoskell
jolloin on tapahtunut nimerm
uuto
Tämä huomioidaan ao. suunnftel
n
kohdassa.

Työryhmän kornmentti

YLITEENVETO SAADUISTA LAUSUNNO
ISTA (4. veneilyn nykytila ja
ennusteet)

Pah ji s—Savon
.a,untalijtto

rakennush&Llitw

ie— ja vesi—

Lausunnon antaj

todettu

—

Jarvimatkailun elvyttämiseksi ja Rau
talammin reitin luonnonsuojelulliset
arvot myös huomioon ottaen Kuopion
kesäyliopisto voisi ehkä järjestää
kesällä 1981 Sisä—Savossa kulttuuri—
matkailupäivät, jossa pyrittäisiin
etsimaän yksityiskohtaisia ehdotuk
sia myös p0. yleissuunnitelman to—
teuttaniseksi ja laajentamiseksi tar
vjtt.svfita Osin.
Lisäksi voidaan edellyttää, että
alueen kohteiden markkinointi— ja
tiedotuskysymyksiä selvitetään riit
tävästi ennen hankkeiden määrätie—
toista toteuttamista.

—

Suunnitelma vastaa hyvin sille ase—
tettuja tavoitteita. Kannatanvne väy—
lien Säviä
Pielavesi kk ja Nilak—
ka
Keitele kk syventwnistä 2,4
m:iin liittyen suurempiin kanavoin—
tihankkeisiin. Samoin Kokkoselkä —
Harinka väyiäfl merkfnnän uudistami
nen on perusteltua.
Satamia koskevien suositustefl suh
teen I’aakuntaliitolla ei ole huo—
mauttamista. Liitto pyrkii tekemään
aloftteita tarvittavien laivalaltu—
Tien rakentamiseksi.

Yeissuunnitelmassa esitetään ohjeel
1 isena laituripaikkamääränti huolto—
sataaaa kohden 5—20 laituripaikkaa.
lie— ja vesirakennushallitus pitää
järkevänä 1—3 venepaikan huoltosata—
maa ja pitää ylimitoitettuna tnyos kG
tisataisiin varattujen vieraspaikkojei
maärää. Satamien juokituksen rnukaist
palvelutasoa on pidettävä vain oh—
jeelliaena. Jokainen satama on yksi—
löllinen ja sitä on kehitettävä käyt
täjien tarpeiden mukaisesti.

Aihe

toimenpiteet)

Yleissuunnitelmaasa emitettyjen
toimenpiteiden toteuttamiseksi
tarvitaan yhteistyötä ja ponniste—
luja. Maakuntaliiton ehdotukset
tästä ovat kannatettavia.

Työryhmän käsityksen mukaan TVL:n
esittämä venepaikkamäärä huolto—
ja kotisatamissa ovat tulevaisuut
ta ajatellen liian pienet. Venei—
lyn vilkastuttua suunnitelmassa
esitettyihin määriin lisääntyy
erilaisten huoltopaivelujen tarve,
jolloin laituripaikkatarve ruuhkau—
tumisen estämiseksi noussee myös
suunnitelmassa esitettyihin arvoi
hin. Satamia suunniteltaessa tulee
maa— ja vesialuetta varata riittä
västi ohjeellisia laituripaikka—
määriä varten. Satamat kannattaa
toteuttaa useajnmasaa eri vaiheessa,
jolloin ensimmäisen toteuttamis—
vaiheen mitoitusluvut ovat TVL:n
esittämisen kaltaiset. Lähemmin
venepaikkatarve on harkittava lau—
sunnonantajan näkemyksen mukai
sesti, tapauskohtaisesti. Sata
mien luokituksen mukainen palvelu—
tasoesitys on suunnitelmassa oh—
jeellinen.

Työryhmän kommentti

7EI.VET0 SAADUISTA LAUSUNNOISTA (5. suunnittelukohteiden nykytila ja kehittämis—

antasipi Oy

distämiskeskus

atkai lun

Cuopion

lääninhallitus

Lausunnon antaj
Mitä todettu

Ruuponaaari, joka on suunnitelmassa
huomioitu vain laivalaiturina, tulisi
ottaa suunnitelmassa vierassatamakoh—
teeksi. Perusteluns toteamme, että
Ruuponsaaren aluetta on ryhdytty ke
hittämään yhteistoiminnassa Viita—
saaren kunnan kanssa liikuntakeakuk—
sana, johon on jo rakennettu erilai
sia liikuntamahdollisuuksia palvele
maan sekä paikallista väestöä että
matkailijoita.
Ruuponsaaren kehittämisohjelmasaa on
huomioitu vesiurhei lu, veneretkeily
ja —matkailu sekä veneurheilu, minkä
vuokai näemme Ruuponsaaren vierassata
man erääksi Keiteleen altaan tärkeim
mistä kehittämiskohteista.

Erityisnäkökohtana esitämse, että
kehittämisohjelsissa tulisi painok—
kaammin ottaa huomioon purjevenereit—
tien toteuttaminen Keiteleeliä mah
dollisimman aikaisemsa vaiheessa.
Katsomme, että purjeveneilyn kehitty—
sismahdolljsuudet ovat Keiteleeliä
jonkin verran suunnitelmassa edelly—
tettyjä paremmat ja että tässä mie
lessä tulisi näitä edellytyksiä tu
kea.

Matkailun edistämiskeskus toteaa, ett(
yleissuunnitelma on yhteneväinen Mat
kailun edistäiniskeskuksen tavoittei
den kanssa.

Suunnitelmassa oleva maininta maa— ja
metsätalousministerjön asettamsn toi
mikunnan ehdotuksesta Rautalammin
reitin valitsemiseata kansallisvedek—
si on paikallaan.

Riittävästi on otettu huomioon jäte—
huoltolain asettasat vaatimukset,
kuten myös roskaamiskielto.
Ulkoilulaissa on maininta alueen luo—
vuttamisesta maalta käytettäväksi
ulkoilureitin iiitännäisalueena ve
sillä liikkujien lepo— ja virkistys—
paikkana. Sen tarkennus tekstissä
olisi paikallaan.
Luonnonsuojelulain nojalla voidaan
rantautuminen kieltää vain rauhoite—
tuilta alueilta. Olisi enemmän pai
notettava rantautumfsen vähentämistä
mm. lintujen pesimäaikana.

Aihe

Koska matkapurjehtiminen on tar
koitettu ensisijaisesti tapahtu—
vakai virailisilla väylillä, näin—
ollen purjeveneilymahdoljjsuu&t
Ruuponsaare, iomahotellin ynpäris—
tässä ovat jo hyvät. Yleisauunni—
telman mukaan Ruuponsaaren suunni
teltu satna on vierassatamajuok—
kaa ja vastaa iausunnonantajan
vaatimusta. Asia on esitetty epä•
täydellisesti suunnitelmassa.
Suunnitelmaan tehdään eo. korjaus
(5.35;28).

Rantasipi Oyn esittämiin näkäl
tim työryhmä toteaa, että Ylä—
Keiteleellä Pihkurinselällä, minki
rannalla Ruuponsaari sijaitsee, or
mittava 1,8 m väylästö.
Yleissuunniteimassa esitetään väy
lästöä parannettavaksi välittömäs
ti Ruuponsaaren läheisyydessä eri
tyisellä purjeveneväyläliä Heinä—
saaren ja Vitikkasnaren länsipuo—
leila.

07
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Läninhai] itus c-uitiää t.rkennet—
tavaksi ulkoilujain nul;alatS mah
dollisuutta vesillllilkkujan lpo
ja virkistyapaikkojen varaamises—
ta maalta tapahtuvaan käyttöön.
Työryhmän mukaan lepo— ja virkis—
tyspaikkjen varaaninen on erit
täin pitköllemenevää yksityimkoh—
taista suunnittelua. Tähän ei ko.
yleissuunnitelman laatimisen yht
dessö olo ollut mahdollisuutta.
Työryhmä pitää tärkeänä kuntakch—
taista toimintaa lepopaikkojen
saamiseksi reittien varsille, kos
ka sillä samalla edesautetaan luoi
nonsuojelua, rajoitetaan rantojen
kuluminen ja roskaantusinen mää—
rätyille paikoille sekä estetaän
muita häiriöitä luonnossa. Paikko.
ja voivat käyttää kaikki retkeili
jät.

Työryhmän knit’enttl

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA (5. suunnittelukohteiden nykytila
ja kehittämis—
toimenpiteet)

..

Satamasuunnittelussa tulisi yleisesti
ottaa huomioon asianmukaisen pelaa—
tusvälineistön olemassaolo ja jatku
va
toimivuus. Lisäksi tulisi olla pysy
västi saatavilla tietoja tärkeimm
istä
vesiliikenneturvallisuusohjeista
esim
hyvin havaittava, kiinteä ko. tiedo
is
ta kertova taulu.
Työryhmä esittää otettavaksi satam
ia
koskeviin tavoitteisiin (5.32
), sa
tamien nykytilakuvaukseen (5.34
)
ja satamien kehittämiatoimenpitei
—
sun (5.35) veneilyn turvallisuu
t
ta ja pelastuspalvelun kehittäm
is
tä tarkoittavat lisäykset.

•janteen
..oteipiiri—

-

Yleissuunnitelmaan liittyvässä kar—
tassa ja kaikki tekstiosassa mainittu
2,4 ei väylästö on ennenaikaista. Vi
rallisia yhtenäisiä 2,4 m vöyliä ei
ole alueella, mikä hyvin käynee ilmi
alueen merikartoista. Aikoinaan ta
pahtuneet vy1ien poistot johtuvat
juotaten toimien jakkauttamisista Ja
tuotsausalueitten laajentumisesta.

Koska yleissuunnitelma on laadi
ttu
tulevaisuutta ajatellen on odotet
tavissa, että laivojen koko ja
lukumäärä Keiteleellä kasvavat.
on työryhmän mielestä paikallaan,
että aikoinaan 2,4 m väylät palau
tetaan käyttöön yleissuunnitelman
mukaisesti etenkin kun osa väyliatä
on jo ruopattu tähän syvyyteen.

Koska purjehdusurheilu on levin
nyt
Työryhmä on ottanut kantansa
silto
suunnittejualueella vasta viime
ai
jen alilulkukorkeudesta yleissuun
—
koin
a,
on
tyyty
mine
nyky
n
.iton Päijän—
iseen silta— nitelmaan vallitsevan tilan
teen
tilanteeseen realistinen välttämät
meri p.iri ja
tä— pohjalta. Ryhmän näkemyksen mukaa
n
syys. Kuitenkin olisi sangen toivot ‘liian mata
lat’ sillat ovat sellai
saa ky ali
tavaa, että nykyisin vapaita vesi—
silla
teillä, iältään ja kunnoltaan
Veneaeufa ry.
alueita ei suljettaisi purjehtijo
ilta sellaisia, että niiden uusimine
n ei
liian mataliksi suunnitelluilla
sii— lähivuosina tule kysymykseen
.
loilla ja avojohdoilla.
Purjehtijaliiton esitys minimial
i—
kuikukorkeudesta 9—11 n on valii
Toivomus vapaaksi alikulkukorkeudek
t—
si
on tällä alueella seurojen ilmoittama seviin olosuhteisiin nähden utopis—
11 m:n vähimoäiskorkeus. Mikäli tämä tinen. Useimpien siltojen alikulku—
korkeus on alle 6 m. Yleissuunni—
ei ole mahdollista, olisi 9 m vapaa
alituskorkeus vähin, joka ei aiheuta telmaan asetettu tavoite 9 m ali—
kulkukorkeudesta on käytännö
estetta alueen nykyiselle purjevene
lli sis—
—
tä syistä näin tarkoitettu kosk
kannalle. Sähköjohtojen kohdalla
e
oli
si pyrittävä yhtenäiseen 14 m:n tur— maan Keiteeen keskeisimpfä osia.
Pienen alikulkukorkeuden mitto
vallisuusmittaan.
jen
eliminoimiseksi työryhmä esitt
ää
1 Purjevenereitit
vakavasti purjevenekaluston keh
it
tämistä mastojen lyhentämiseks
Pidetään työryhmän esittämää kalus—
i.
tor.valintaohjausta alueelle sopiviin Ilmajohtojen alikulkukorkeustavoi—
veneisiin nähden hyvin tarpeellisena. te on suunnitelmassa esitetty edel
lä olevan mukaisesti perustellusti
Liitto yhtyy työryhmän esittämiin
(korjaus 5.231).
näkokohtiin purjehdusedellytysten
Mm. Päijänne — Keitele kanavan
sailyttämiseksi ja 1säämiseksi.
osalta yleiasuunnitelmassa ei ole
Keiteleen
Päijänteen kanava
esitetty kannanottoja. Siltojen
Käsityksen mukaan suunniteltu kanava alikulkukorkeus esitykset kanavan
vaikutuspiirissä voidaan käsitellä
lasjentaisi huomattavasti vesistön
kanavan rakentamisen yhteydes
käyttömahdoilisuuksia purjevene—
sä.
retkeilyyn ja matkailuun. Tämän takia
tulisi jo suunnitteluvaiheessa sää—
rätä kanavan ylittävien sittojen ja
muiden väyläesteiden vapaaksi alitu
s—
korkeudeksi 16 m.

osen ?urjeh—
tj5ijltto,

pelastmsaeura

.3.rzen Meri—

-

V’ET0 SAADUISTA LAUSUNNOISTA
(5. suunnittelukohteiden nykytila
ja kehittämis—
toimenpiteet)
r.s....non antaja
Mitä todettu
Työryhmän kommentti

Viitasaaren
Purjehdusseura

Päijänteen
luotsipifri—
päällikkö

Aihe

Työryhmän kormentti

Merenkulkuhailituksen luota iresu
sitarve toimenpiteitten toteutta
sesta johtuen kasvaa, mitä ci ku
Poistettujen väylien palauttaminen
tenkaan tällaisesoa yleiseuunnit
aiheuttaa myös uudelleen mittaukse
t
msssa oteta huomioon. Väyllen sy
turvalaitteiden määrän ja tarpeen
vahvistamiseksi kuten myös uusi
ventöminen ja käyttöönotto edeil
en
väylien käyttöönotto. Perustelu
tää rnerenkulkuhallituksen kesk
t
ei
puutteelliset nykyisen väyläetön ii— osallistumista (taulukko 20).
säämieeksi.
Ehdotuksen väylästön ulkopuol
ell
olevien i imajohtojen ninimikork
e
Merenkulkuhallitus pitää väy1stön
desta työryhmä esittää jätettävä
ulkopuolella ilmajohtojen mmmi—
kokonaan pois (5.231).
korkeutena 6 m HW:stä eikä yleis—
suunnittelussa mainittua 5 rn.
Lukua 5.24 “Reitiutön ja vene
ily
Kuva 10.
alueiden nykvtila täydennetään
Viralliset väylät ja luodatut järve
t luotsipiinipäällikön lausu
nnon
Puuttuu lyhyt informaatio mitenkä
edeilyttämäliä tavalla selvityk—
kaikki on tapahtunut ja kenen toi
senä luodatuista järvistä.
mesta. Virallisten väylien osalta
perustuvat tsaarlnajan mittauksi
in,
joita on tarpeellisin osin suoritta
nut merenkulkuhallitus ja parin
a
viime vuonna TVH. Luodatut järve
t
kuulunevat maanviljelysinsinö
öri—
piirin suorittamiin jollei sitte
n
jatkoa ole tullut myöhemmin vesi—
piirin taholta.

-

Mita todettu

Väylien palautus vaatii luotsien
määrän lisäystä.

—

•
.Tarkemman tuntemuksen puuttuess
a
Työryhmä on jo edellä olevissa J1
koko yleissuunnitelma—alueesta
vastlneissaan todennut oleaassa-P
rajoitutaan tässä lausunnoass Viita—
olevien suurien teidon siltojen
saaren purjehti joiden kokemiin
on
pienen ml ikulkukorkeuden vaikeutta
gelmiin.
van punjeveneilyä kaik
kialis (ei—
Suurimpia niistä on kirkonkyl
än lä teleeliä. Esteeksi pääs
ylle ns.
heisyydessä olevien veneilysa
tamien YIK—Keiteleelie muodost
uvat L,u—
jääminen 4—tien siltojen pohj
ois
munnonantajan mainit3esnt Hänni—
puolelle. Samoin suunniteltu uusi
länsalmen ja ‘Janissalten silla
t.
vieraslaituri kirkonkylän keskus
Koska on odotettavissa että sil
tassa jää siltojen taakse. Edel
leen toja ei uusita lähiaikoin
a ovat
sama kohtalo on Ruupoisaaren
ja
Vii tasaaren Purjuhdusseurarg
Caj
Valkaman Lomakylillö. Tämä ei
ole
tämöt toimenpiteet purjevene
ityii
haitta pienehköjen moottorialust
en
edistämiseksi perusteltuja. Yleis—
kannalta, mutta käytäntö on oso
it
suunnitelman mukaan esitetäänk
in
tanut päivi ttäisen purjehdusharra
s— Hännilänsa1rne’n leinintäai
ueen
tuksen Viitasaaxelia jääneen
koko
yhteyteen rakennettevaksi viermu
—
naan siltojen pohjoispuoleiseU
e
satama. Tämä satama on kuite
nkin
Kelteleelle. Tämä koetaan erittä
in
kirkonkylästä rlkm kaukana
Ja nik
suurena rajoituksena harrstukn
elle. si kirkonkylään toteutetta
vaksi
(Suunnitelman kuva 7 on tältä enin
ruunniteltu vieras— ja kotia
atama
hieman virheellinen.)
tulisi työryhmän mielestä jaksa
Isommat purjehduskilpailut pide
tään kaksiosaiseksi, jattefn
vierasaata
yleensä Etelä— ja Keski—Keitel
eellä man osat tulisivat sijoitetuk
ai
jolloin esim. Äänekoskeita Viitasaa—
kokonaan tai osittain Hakk
artian
reile purjehdittavsn Kettele—rega
tai7 salmeen esim. Raunlolahteen.
Tämä—
maaliintulon Jälkeinen rantautum
inen km on jo huorsioitu yleis
suunnitul
tapahtuu laiturin puutteen takia
oaehdotuksessa.

Lausunnon antaja

..—‘
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YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA
(5. suunnittelukohteiden nyky tila ja
kehittämls—
toimenpiteet)

la—,Cei teleen
.rsiseuCa ry

Purjehdasseura

irassarea

Lausunnon antaja

Mitä todettu

Mikäli Niemelän lomakodin rantaan
tehdään veneilyä palvelevia lait
teita, laituri, venesatama tms.
on tämän yhteydessä toteutettavis
sa lausunnon antajan toivomukset.
Tällaisten veneilylaitteiden ra—

1. Sillat
Siltojen vapaa korkeus tulisi olla
rakennettavien siltojen osalta 11
Kei—
metriä. Mahdollinen Päijänne
tele kanava lisäfsi huomattavasti
purjeveneiden määrää Keiteleellä ja

—

Alikulkukorkeuksiata on työryhmä

vastannut edellä.

Purjevenekaiuston kehittämistä
Keiteleelle sopivaksi on jo edellä
esitetty. Tämän lisäksi myöhemmin
yleissuunnitelman pohjalta tehtä
vien ns. maatonkaatolaitureiden
sijoittainiata ja lukumäärää on
syytä yksityiskohtaiseamassa suun
nitelmassa edelleen harkita.

Työryhmän kommentti

Haomioinamme suunnitelmasta esitämme
seuraavaa:

Purjehdusreittien suhteen koetaan ti
lanne Viftasaarella hyväksi. Luonnon
satania ja rantautumispaikkoja voisi
Keski—Keiteleellä olla enemmänkin
autta painotettakoon vielä lopuksi
sopivan kotisataniapaikan merkitystä
p..rjehtijoille. Veneiden kunnoatua—
työt satamassa alkavat huomattavasti
er.nen vesien vapautumista ja kesällä
90 % purjehduksista tapahtuu
km
kotisatamasta lähtien ja siihen sama
na päivänä palaten.

ma t.

kivjkkojsee rantaan.
Hännilänsalmen uusi leirintäalue
saattaa auttaa tilannetta, mutta jää
kuitenkin melko kauas kirkonkylän
keskustasta eikä vaikuttane paikal—
liseen purjehdusharrastukseen paljoa
kaan koska veneiden säiiytys siellä
tuskin tulee kysymykseen. Keskustan
läheisyyteen 4—tien eteläpuolelle
pitäisikin saada purjeveneiden säily
tykseen sopiva, vaikka vaatimatonkin
veneilysatama veteenlaskuluiskoineen
Eräs sopiva paikka tähän tarkoituk
seen olisi Hakkarilan salmessa si
jaitseva Rauniolahti, jossa onkin
aikaisemmin sijainnut laivalaituri.
Koska nykyisiä siltoja tuskin koro
tetaan, olisi suunnitelmassa mainitu
aastonkaatolaiturit toivottuja. Tämä
on huomattu lähinnä Matilanvirralia
sonien kilpailujen yhteydessä, mutta
myöskään Viitasaarella 4—tien silto
jen läheisyydessä ei tällaisia lai—
tureita ole. Maston helpohko kaato—
mahdollisuus ja nostettava köli ovat
tarpeellisia veneiden ominaisuuk
sia.
Uusien siltojen alikulkukorkeudeksi
s,xsitellaan suunnitelmassa vähintää
9 m. Tämän tulisikin olla vähimmäis—
korkeus. Ilmajohtojen alituskorkeude
veneilyväylien kohdalla pitäisi sitä
vastoin olla huomattavastf korkeaa—

Aihe

toimenpi teet)

YTEE:vTO SAADUISTA LAU3UNNOISTA (5. auunnittelukohteiden nykytila ja kehittämis—

3. Laiturit
Äänekosken Mustanniemen laivalaiturir
rakennushanketta toivomme kiireelji—
seksi rakennuskohteeksi, sillä käyt
tökelpoinen laivalaituri puuttuu Ää—
nekoskelta kokonaan.
Lisäksi esitäsme, että kunnat velvoi
tettaisiin tekemään tarkempi kartoi—
tua niistä kuntien ja valtion maista,
jotka soveltuvat rantautumispaikkojen
ja —laitureiden rakentamiseen.
Seuramme pitää tehtyä selvitystyötä
erittäin perusteellisena ja suunni
telmaa täysin toteuttamiskelpoisena.
Veneilyn harrastajina toivomme vil
pittömästi suunnitelman pikaista to
teutumista.

2. Reitit
Äänekoskella toimii Keiteleen ran
nalla lomakoti Niemelä. Heidän ta—
holtaan.on esitetty toivomus, että
lomakodin rantaan viitoitettaiajjn
reitti. Näin lomakoti pystyisi pal
velemaan paremmin Keitele—vesistöjen
matkailijoita. Väylätöitä ei luulta
vasti tarvita ja viitoitua olisi
helppo rakentaa.
Keiteleen alueella on lukuisia van
hoja laivareittejä, joilta viitat on
poistettu. Näitä reittejä paikkakun—
talaiset käyttävät jatkuvasti. Esi—
tämme, että kaikki vanhat reitit mer
kittäisiin uudelleen.

matalat sillat rajoittaiaivat huomat
tavasti reittien valintaa. Tällä het
kellä Matilanvirran silta 6,5 metrin
aukkoineen muodostaa pahan pullonkau
lan Ylä— ja Ala—Keiteleen välille.

Mitä todettu

Huomautuksia
Yhdistys tähdentää, että tulevien lai
turi— ja rantautumiaalueiden jäte—

luonnon moninajakäyttöön tähtäävän
ympäristönsuojelun periaatteiden mu
kainen. Tämäntapaists vesistön ke
vyttä virkistyskäyttöä tulee kaikin—
puolin tehostaa. Luonnonauojelull iset
ja ympäristönsuojeluljiset näkökohdat
on suunnitelmassa varsin hyvin otettu
huomioon.

oleva suunnitelma on nykyaikaisen,

Äänekosken
Yleistä
Seudun Luonnon— Äänekosken Seudun Luonnonsuojelu—
suoj eluyhdistys yhdistys ry toteaa, että kyseessä

la—Keiteleen
uraiseura ry

Lausunnon antaj1 Aihe

m

O-1

07

Niiden toteöttamjnen ei ole risti.
riidassa yleissuunnitelnan kanssa
vaikka niitä ei siinä ole mainitt
kaan.
Lausunnonantajan selitys laiturei.
den aikaansaamiseksi vaatii kun
tien, valtion ym:n yhteisponniste.
luja. Tämä ajatus sisältyy yleis—
suunnitelmankin toteuttamistarkau
teluosaan.

kentaminen tapahtuu yksltyiskohtai
ten hankesuunni te imien perus tee]]

Työry’män kormentti

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA (5. suunnittelukohteiden nykytila ja kehittänls—
toimenpiteet)

Kunnanhallitus pitää alueen yleis—
suunnitelman laatimista tarpeellise
na alueen kokonaistarkasteluna, jol
loin saadaan yleiskaava laajalta ve—
mistöalueelta. Veneilyn ja vesimat—
kailun edelleen kehittämiseksi ja
suunniteltujen hankkeiden toteutta—
misekoi olisi hyödyllistä jatkosuun—
nittelussa keskittyä pienempien alu
eiden, esim. vesialtaiden entistä
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.
Suunnitelma osoittaa havainnollises
ti, että Kivijärven sIde muodostaa

iKmnnulan kanta

—

Vaajakoakelle on esitetty rakennetta—
vaksi koti— ja huoltosatama. Ennen
Päijanne
Keitele kanavan rakenta
mista kovin laajanittainen veneilyn
palvelutominnan aloittaminen Vaaja—
kcskella Leppäveden puolella ei ole
perusteltua. Näin ollen esitetyn sa—
tasan rakentamiseen alueelle on tai-—
koituksenmukaista varautua vasta,
sikäli cm. kanava rakennetaan.

Suunnitelmassa todetaan, että Hanka—
salmella voi osallistua mm. järjes—
tetyille kalastusmatkoille. Tämän
vuoksi tulee mainita lisäksi se, kuka
näitä matkoja järjestää.

Hankasaleen kannalta tärkein vene—
reitti on Konnevedestä Korholan kos
kien kautta Kynsiveteen, josta edel
leen Venekosken kautta Kuuhankaveteer
Hankaveteen, Arnisveteen ja täältä
takaisin Konneveteen. Ainut haitta—
puoli on pelkkä maayhteys n. 1 km:n
matkalla Armisvedestä Konneveteen
Vahvasen kohdalla. Muut esteet ovat
Venekosken voimalaitos ja Suolikos—
ki.
Kehjtettävät satamat ovat Hankasal—
mella suunnitelman mukaan venevalka—
mat Kärkkäälässä ja Paanalan kohdal—
Yleissuunnitelmassa todetaan vain
vesiretkeilyn ja kalastuksen yh
teydestä. Miten ja kuka sen hoitaa
ratkaistaan tapauskohtaiseeti ken
tällä myöhemmin.

Työryhmän kommentti

Esitettyjä toivomuksia on jo ryhdyt
ty toteuttamaan Suomenselkä—projek—
tim liittyen.

Ilmeisesti Keitele — Päijänne kana
van rakentaminen painottaa Leppä—
vedenkfn alueen satamien ja vesi—
väylien rakentamisen tarvetta ja
mitoituksia. Yleissuunnitelmassa
on lausunnon mukaiseatj huomioitu
vähäisempää, nykytarvetta vastaa
vat veneilyn ja vesiretkeilyn tar
peet. Ristiriitaa ei lausunnon ja
auunnitelman välillä liene.

ilmoitustaulujen pystyttämiS—

tä kyseisille paikoille esimerkiksi
vesihuoltoviranomaisten toimesta.
Suunnitelmaa toteutettaessa tulisi
noudattaa hyväksyttyjen rantayleis—
kaavojen rajoituksia.

tyisien

huoltoon olisi kiinnitettävä erityis
tä huomiota. Luonnon roskaantumisen
estämiseksi olisi syytä harkita eri—

dettu

Jyväskylän
aal aio kunta

k .r. ta

Haikasalen

Äanekosken
Seudun Luonnon—
suojeluyhdistys

Lau.aunnon antaj Aihe

toimenpiteet)

y:TEZIVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA (5. suurmittelukohteiden nykyti
la ja kehittämis—

..

Saarijärven
kunta

Kyseessä oleva suunnitelma on laa
dittu koskemaan yksinomaan veneilyä
ja vesimatkailua. Suunnitelmassa ei
kuitenkaan lähemmin oteta kantaa
kanavahankkeisiin, vaan suunnitelma
rakentuu pääosin nykyisin vallitse—
viin olosuhteisiin ja tämän pohjalta
löhieviin reitistöjen kehittämis—
ehdotuksiin.
Suunnitelman lähtökohdista lähtien
ei vesistöjen käyttöä veneilyyn,
matkailuun ja muuhun vesiliikentee—
aeen Laukaan kunnan osalta riittä
västi hyödynnetä. Kanavointihank—
keen mahdollinen toteiltuminen rat
kaisevasti parantaa edellytyksiä ve—
sistöjen käyttöön myös Laukaan
alueella. Tämä kuitenkin edellyttää.
että kyseessä oleva auunnitelma tu
lisi laatia, ainakin siltä osin kuin
se koskee Laukaan kuntaa, uudelleen.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, et
tä Saarijärven ja Viitasaaren reit—
tien loppuosa tulisi merkitä raken—
nettuna väylönä (Keitele
Päijänne
kanava) ja luokitella laiva— ja
veneväyläksi. Laukaan kirkonkylään
tulisi merkitä vierassatama, jota
varten kunta on jo hankkinut tar
vittavan maa—alueen. Muilta osin
kunnalla ei ole huomauttamiata,’

Laukaan kunta

-

1

—

—

Laukaan kunnan esitys suunnitelma
tarkastainisesta, kun Keitele
Pä
jänne kanava on tehty, on paikal
laan. Vuata tuossa tilanteessa vo
dsan parantaa Laukaan kunnan asem
veneilyyn, veneretkeilyyn ja vesi
matkailuun.
Tässä vaiheessa Laukaan kunnan
tys ei anna aihetta suunnite!man
muutoksiin.
Kirkonkylän kohdalla on nyt eaitet
veneilyä palveleva koti— ja huolt
satama.

Havusaimen laituria koskeva Kongi
kankaan kunnan esitys otetaan hu
mioon suunnitelmaa tarkistettaess
Lintuiahden huoltoasemaa koskeva
huomautus koskee vain kartalla ol
via oerkintöj. TäoN ja muutkin h
vaitut puutteet k0rjataan tarkis—
tuksen yhteydessä.

Työryhmän koamentti

Saarijärven reitin osalta tavoit—
Lausunnossa esitettyyn ajatukseen
teeksi suunnitelmassa on asetettu
Pyhäjärven liittäsisestä vesitio—
jo toteuttamimvaiheessa olevan vesi— verkkoon Keitele
Päijänne

—

Kunnanhallitus päättää esittää lau—
suntonaan, että suunnitelmaan tulisi
sisällyttää laivalaiturin kehittä
minen myös Havusolmeen. Lisäksi
suunnitelman kuvasta 14 Elintarvik
keiden ja polttoaineiden hankinta—
paikat puuttuu Lintulahden huolto—
asema. Lisäksi kunnanhallitus pitää
työryhmän arviota eri tyyppisten
veneiden lukumääristä melko oikeana.

selvän tyhjiön virallisten väylien
ja luodattujen järvien osalta. Mat—
kailulliaet edellytykset Kivi järven
alueella ovat hyvät.
Kunnanhallitus esittää, että valtion
työvirastot aloittaisivat koti— ja
vierassatamien ja venevalkamien ra
kentamisen sekä väylien merkitsemi—
sen mahdollisimman pian.

.

Mita todettu

Konginkankaan
kunta

Kinnulan kunta

—

Lausunnon antajr Aihe

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA (5. suunnittelukohteiden
nykytila ja kehitttimis—
tOimenpi teet)

Ruuhimäen leirintäalue on niin
etäällä suunnitelmassa esitetyistä
veneilyreiteistä, että sen palve
luja ei tässä mielessä voida käyt
tää hyväksi. Siksi se on jäänyt
merkitsemättä.

Yleissuunnitelmaan kunnanhallitus
suhtautuu myönteisesti muutta esittää
että majoituspalveluja osoittavaan
karttaan suunnitelman sivulla 67
lisättäisiin Ruuhirsäen leirinfäalue.

Tuivakan kunta

Rautalamin reitti, joka on eräs
puhtaimpia yhtenäisiä veslstöalueita
Suomessa on tulevaisuudessakin nähtä—
vä eräänlaisena lomaviettoalueena.
Tämä tarkoittaa sitä, että vesistö—

Rautalar.ain kunti

—

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että
suunnitelmaan sisältyvän Mustannie—
sen satama on tarkoitus rakentaa
paäosin vuosien 1980
1984 aikana.

A,.nekosken
ka.punk1

vesistöjen yhdistävän pienveneväylän
kuntoonsaattamisesta.
Vjjtasaarelta Aänekoskelle merkittyyn
väylästöön tulisi syvyytenä olla 2,4
m, mikä on merikortin mukainen tosi—
asiallinen syvyys, nyt suunnitelmassa
esitetyn 1,8 m:n syväyksen asemasta.

olemassa Olevan Kymijoen ja Vuoksen

Kymijoen vesistön yläosan ja venei—
lym ja vesimatkailun veneilykartta
tulee lisätä merkinnät yhteydestä
Suonenjoelta Kuivantaipaleen kautta
Vuoksen vesistöön.
Suunnitelmassa on esitetty Matilan—
virralle rakennettavaksi mastojen
kaataa helpottamaan sillan kummalle
kin puolelle laituri. Kunnanhallitus
katsoo, että vastaavat laiturit tuli
si rakentaa myös Viitasaarelle Hänni—
länsalmen ja Miekkasalmen siltojen
kohdalle. Tällöin silta—aukkojen
vapaakulkukorkeus voi olla suunni
telmassa esitetty 8 m.
Kunnanhallituksen käsityksen mukaan
suunnitelmaan tulisi ottaa merkintä

Vi itasaaren kunta Kunnanhallituksen käsityksen mukaan

—

sa samaa mieltä Rautalammin reitin
puhtaana säfiyttämisestä. Tätä täh
täävä kannanotto sisältyy myös ko.
vesistön osan kokonaiskäyttösuun—

Työryhmä on Rautalammin kunnan kans

telmaan.

Keiteleen veneflyn kehittymisen ja
kehittämisen kannalta Äänekosken
kaupungin toteamus on hyvä. Se
ei miheuta muutosta yleissuunni—

Mahdolliset ao. vesistön osan yhtey
det ja yhteystarve on esitetty
yleissuunnitelmassa. Näiltä osin
on tietysti vaikea esittää lopul
lista yhteysvaihtoehtoa, koska se
ei ole työryhmän päätettävissä.
Työryhmän kannanotto alikulkukor—
keuksiin mastojen kaatolaiturei—
hin yms. on jo esitetty edellä,
esim. Viitasaaren purjehtijoille
annetussa vastineessa. Väylien
syvyyksien muuttamisesta 1,8 m
syvyydestä 2,4 m väyliksi Viita—
saaren ja Ailnekosken välillä si
sältyy yleissuunnitelmaen.

Pielaveden
kunta

Tervon kunta

Rautalaxnmfn
kunta

kanavan rakentamisen myötä on otet
tava erikseen käsiteltäväksi tuos
sa muuttuvassa tilanteessa, kun
ko. kanava todella tehdään.

Kunnanhallitus toteaa, että kunnalla
ei ainakaan tässä vaiheessa ole ta—
loudellisia mahdollisuuksia toteuttaa
sille määrättyjä laiturien ja väylien
rakentamista suunnitelmassa eaitetys—
sä laajuudessa,

—

tarvikkeiden hankintapaikkoja osoit—
tavien merkkien määrää voitanee li
sätä Tervon kirkonkylän kohdalle,
koska aivan veneilyreitin varrella on
neljä elintarvikekauppaa. Samassa
kartsssa on merkitty Tervon ja Vesan—
non välille Hautomäelle kauppa, joka
on lopettanut toimintansa, merkki
voitanee poistaa.
Kuvaan 17 tulisi merkitä tapahtuman
merkki Tervoon osoittamaan heinäkuun
alussa pidettäviä Tervo—päiviä
(tänä vuonna 1.
6,7.1980).

kohdalta huoltoaseman merkki. Elin

Kuvasta 14 puuttuu Tervon kirkonkylän

metriä.

Suunnitelmasta ja siinä esitetyistä
tiedoista ei yleisesti ottaen Tervon
kunnanhajlituksella ole huomautts—
nista. Kuitenkin joissakin yksityis—
kohdissa on Tervon osalta osittain
puutteellisia ja virheellisiä tie
toja ja merkintöjä, jotka pyydetään
huomioimaan tehtäessä lopullista
suunnitelmaa.
Kuvassa 9 on Tervonslmen vanhan
sillan alikulkukorkeus, uuden raken
netun sillan alikulkukorkeus on 5

jen ympärysrakentaminen tulee suun
nata sellaisiin kohteisiin, joiden
vesistöjen saastuttava vaikutus on
varsin vähäinen ja näin luodaan riit
tävät edellytykset kesäaautukselle
samoin muulle vesien matkailukäytöl—
le, jotka useissa muissakin mm. mat—
kailunedistämiskaskuksen suunnitel
missa ovat luonteanomaisja tälle ve—
simlueelle.

Työryhmän mielestä yleissuunnitel
maan otettujen toimenpide—ehdotus
ten toteuttamisesta pää’etään eri
seen, hankesuunnitteftvajheen jäi
keen. Suunnitelaassa ei ole v0it.
eejtt valtion tuen osuutta kun
nille ko. töihin, joten edellytyl
set toteuttaoispäätöksiit4 myös
tältä osin puuttuvat.

(7

Tervonsjllan aliku]kukorkeutta
koskeva virhe suunnitelmassa tul
laan korjaamaan tvl:n ar,tamien
tietojen mukaiseksi.
Kauppoja, huoltopisteitä yms. ko
keva lausunnon osa otetaan huo
mioon tarkistettaessa yleissuunn
felmaa.
Merkit ovat symbolisla ja osoitt,
vat palvelujen ssantia. ei määriä
Siksi kirkonkylissä on vain yleei
sä yksi palvelupiste kustakin ja
jiata merkitty kartalle.

Keski—Suomen vesipiirin vesitoi—
misto laatu jo myös reitin aio—
osan vesiensuojelun yleissuunni—
telmaa, jossa tarkemmin ja y.si—
tyiskohtaisemmin käsitellään teh
kaaseen suojeluun tähtäävät toi
menpiteet alueelta. Myös tässä
veneilyn ja vesiaatkailun yleis—
suunnitelmassa pyritään samaan
päämäirään ao. vesien käytön
osalta.

nitelman toimenpidesuosituksiin,
jotka VH:n kollegio on hyväksyny

Työryhmän kommentti

retkei lyn edistäminen. Moottorivene—
reittejä Saarijärven reitille suun
nitelmassa ei ole osoitettu.
(ikäli Päijänne
Keitele kanava
rakennetaan, Pyhäjärvi tulisi liittää
kanavalla Keiteleeseen ja edelleen
Pyhäjärvi ja Iso—Lumperoinen yhdistää
toisiinsa yksisulkuisella kanavalla.
Täten Saari].rvj pääsisi mukaan kana
van vaikutusalueeseen.

Mitä todettu

aa-ijärven

Mitä todettu

Aihe

Lausunnon antaji

Aihe

Lausunnon antaja

Työryhmän kommentti

YHTEENVET0 SAADUISTA LAUSUNNOISTA (5. suunnittelukohteiden nykytila ja kehittämis—
toimenpiteet)

toimenpiteet)

YTEENVET0 SAADUISTA LAUSUNNOISTA (5. suunnittelukohteiden nykytila ja kehittämis—

Suc’r.en Meri—
;elastusseura

—

—

—

—

—

—

Mitä todettu

Kymi joen vesistön yläosan, suunnit—
teftalueen, voidaan katsoa olevan
rikkonaisen, laaja—alaisen ja vesi—
rikkaan kokonaisuuden, jolla on vil
kasta virkistyskayttöä ja ennusteen
mukaan pääveneilyalueilla on pien—
vneily liaaäntymaasä voimakkaasti.
Samalla voidaan todeta tältä alueel
ta puuttuvan lähes kokonaan viran
omaisten tai vapaaehtoisten tuoma
turvallisuus— ja pelastustoiminta.
S.iunnittelualueella tulisi mitä pi—
kfuin ryhtyä kiinnittilmäan vakavaa
huomiota yleiseen vesiliikennetur—
vallisuuteen. Ko alueen kuntien tu—
lisi omilla vesialueillaan huolehtia
seuraavista asioista:
rakentaa ja pitää venesatamat tur—
vallisina
huolehtia venesatamien ja uimaran—
tojen pelastusvälineistä ja niiden
jatkuvasta toimivuudesta
kartoittaa vesireittien varsilta
vakituisen asutuksen puhelinpis—
teet mahdollisia veneonnettosuus—
ja katoamistapauksia varten
kerätä ja pitää luetteloa muuta—
mista vesi.alueen hyvintuntevista
ja vastuuntuntoisista veneilijöia—
tä, joita tilanteen niin vaatiessa
voitaisiin käyttää viranomaisten
apuna pelastustehtävissä
vaikuttaa turvaliisten vesilliken—
nereittiefl toteutumiseen
—
ko. suunnittelualueen pelastus—
suunnitelmat tulisi toteuttaa jär
vi— ja kuntakohtais ins johtuen
alueen moni järvisyydestä’
huolehtia alueensa vesiliikenne—
turvallisuutta lisäävästä tiedot—
tamisesta.
Kokonaisuudessaan suunnittelualueen
pelastustoimintaa voidaan pitää
heikkona ja hitaasti käynnistyvänä.
Viranomaisten kalusto ja henkilö—
resurssit ovat lähes olemattomat.
PelastustOiniin tarvittavaa viesti—
kalustoa ei juuri ole. Vapaaehtoinen
pelastustoisinta perustuu vain yhden
partiolippukunnan tukialukseen ja
sen harvalukuiseen niehistöön, jolla
katetaan vain pieni osa suunnittelu—
alueesta. Satunnaisesti kerättävien
moottorfveneilijöiden varaan ei pe—
lastustoimia voida rakentaa. Venei—

.ihe
Työryhmän kommentti
Yleissuunnitelmassa on tehty lausun
non mukainen esitys veneilyn ja vesi—
retkeilyn sekä vesimatkailun turval
lisuuden lisäämiseksi. Työryhmä toi—
vookin, että esitysten mukaiseen
suunnittelu— ja toteuttaniistyöhön
päästäisiin mitä pikimmin. Risti—
riitas lausunnon ja yleissuunnitel—
man välillä ei ole.
Viitataan lisäkai edellä kohdassa
5. eaifattyyn vastineeseen.

SAADUISTA LAUSUNNOTSTA (6. veneilyn turvallisuus)

Lausunnon antaj
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Päijänteen
luotsipiiri—
päällikkö

Suomen Meri—
pelastusseura

Lausunnon antaj
Mita todettu

Kaikista yleissuunnitelmista, sillä
tämä on jo kolmas luotsipiirin alu
eella, on visusti vaiettu, että luot—
stt ovat luotaaamista varten ja tur
vallisuuden kohottajia liikuttaessa
virallisia väyliä pitkin. Luotsaus—
asetus A 393/57 sen ilmaisee erittäin
tarkasti. Tulkoon mainituksi, että
luotsien käyttö on varsin minimaajis—
ts joten kapasiteettia on toistaisek
si riittävästi.
Päijänteen luotsipiifissä on väylä—
viitat olleet varustettuina heijasta—
villa tarroilla ja kilvillä jo vuo
desta 1919 alkaen jolloin MKH antoi
määräykset niiden käytöstä. Myöskin
muoviputkiviitat on luotsipiirin
toimesta vsruatettu heijastavilla
tarroilla pimeällä liikkumista tur
vaamaan.
Ylsissuunnifte1ualuelta löytyy irto—
utton jäljiltä ja hylkääminä lukuisa
räärä lahonneita kiviarkkuja ja paa—
lutuksia, jotka vaarantavat väylien
ulkopuolella liikkuvia. Kokemäenjoen
yleissuunnittelualueelta on kaikki
tarpeettomat kiviarkut ja paalutukset
poistettu vesipiirin toimesta, mikä
olisi tälläkin ja Päijänteen alueella

Kun on todettaviasa ko. alueella ole
van myös järjestäytynyttä veneilijä—
kuntaa ja jotain kiinnostusts myös
järvipelastustoimintaan on havaitta
vissa, olisi alueen kunnissa vesilii—
kenteen turvaliisuudesta vastaavien
viranomaisten toimittava niin, että
ko. toiminta saisi vakiintuneemman
muodon.

Työryhmän kommentti

Luotsien osuus veneilyyn ja vesi—
matkailuun, lyhyesti veailiiken—
teen turvallisuuden yleisillä väy
lillä on tunnustettu tälläkin
yleissuunnitelman vasia1ueella.
Tosin sitä ei suunnitelmassa ole
erityisesti korostettu.
Koska myös ]uotseilta puuttuvat
näin erinomaiset cdellytykaet te
dä työtään, on suunnitelmalla tah
dottu parantaa nyös heidrn toimi
taedellytyksiä esim. parsmman,
täydelliserirnän ja tarkoituksenmu—
kaiseminan kaluston saaniseksi.
Yleissuunnitelmassa turvallisuus—
palveluesitys on yleist tty kosk
maan myös muita kuin v1y1.ialueita
Tälle alueelle ei perinteisesti
luotaien resurssit riitä, vaan ve
neilyn turvallisuudcn hoito DI mu
den asia.
Liiton jäljiltä jäönCet veneilyä
vaarantavat laitteet tul!ar-n myds
tällä vesialueella uittcsaäntojen
kumoamisten yhteydessä poistamaan

lijöiden tulee olla pysyvästi ajan—
tasalla pidettävien kiinteiden etsin—
tälaivueiden luetteloon merkittyjä
vesialueensa hyvin tuntevia aktiivi—
veneilijöitä, joiden venevsrustus
täyttää myös tarvittavat ehdot.
Luotsien toiminta—alue on kattsmassa
jo huomattavampaa osaa suunnittelu—
alueesta, mutta viestikaluston puut
tuminen tekee pelastustoimen sattu—
manvaraisiksi. Onnettomuuaasteen on
oltava melko suuri ennenkuin Ylen
verkon kautta voidaan yhteyttä luot—
seihin vesillä hoitaa. Vesiliikenteen
valvonnasta ei käsittääksemme koko
suunnittelualueella voida puhuakaan.

Aihe

YHTEENVETO SAAWISTA LAUSUNNOISTA (6, veneilyn turvallisuus)

luotsipiiri—
päall ikkö

Päijänteen

vedenkorkeuden

aallokon

ja

suomen happimäärän
vaikutuksesta syvyyteen, mikä kesä—
kuukausina on sopivasti näkymättö—
aissä pinnan alla, mutta selvanä
vaarana veneilijöille.
Siv. 75 6.2
Kappaleen lopussa oikaisu Jyväsky
län luotsipiiriä ei ole olemassa on
vain se yksi ja sama Päijänteen
luotsipiiri.
Liitteestä n:o 6 puuttuvatkin tiedo
Päijänteen luotsipiirikonttorista
osoite ja puhelinnumero.

yleensä lahoavat

paalutukset

ja

vain

Vanhat kiviarkut

Laan.

taiseksi yksi kuolonajo vanhaan ki—
viarkkuun Kalkkistenkoskessa. Niitä
on ilmeisesti tapahtunut liian vä
hän, jotta asiat lähtisivät luista—

turvallisuutta huomattavasti kohot—

Mita todettu

tava toimenpide. Tiedossani on tois

Lausunnon antaj Aihe

Y-fTEE?VET0 SAAZUISTA LAUSUNNOISTA (6. veneilyn turvallisuus)

Työryhmän kommentti
Mitä todettu

Keski—Suomen Maakuntaliitto on ollut
mukana ko. suunnitelman laadinnassa
ja katsoo, että liiton näk&mykset
ovat kirjattuna suunnitelmassa. Muis
tettakoon, että suunnitelma perustuu
olemassaolevaan kanavatilanteemeen.
Omalta osaltaan Keski—Suomen Maa—
kuntaliitto on jo käynnistänyt suun
nitelman hyödyntämisen osallistumal
la suunnittelualueelta tulevan vesi—
matkailukartan laadintaan ja kus—
tannuks i in.

jJj

Suonenjoen
kaupunki

Jyväskylän
Veneseura

—

Kaikkien apu yleissuunnitelmasa
esitettyjen toimenpide—esitysten
toteuttamisessa on niiden eri to—
teuttamisvaiheissa tarpeen. Venei
ly— ja vesiretkeily—, purjehdus—
yms. seurojen resurssit ovat myös
arvokkaita. tiltoin, miten ja sis
he voivat olla avuksi ratkennee
tapau tapaukselta, kun yksityis—
kohtaisia suunnitelmia ryhdytään
toteuttamaan. Erityisesti seuroje
työ veneilyturvallisuuden lfsäärni
seksi olisi arvokasta ja sitä tu
lisi entisestään tehostaa.

Työryhmän kommentti

m
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Suunnitelmaluonnos lienee tässä vai Lausunto tukea työryhmän kanneno
heessa käsitettävä eräänlaiseksi
toja yleissuunnitelmassa.
toiveiden luetteloksi, jonka toteut
taminen edellyttää monien erf taho—
jen yhteistoimintaa (ja paljon ra
haa). Koska suunnitelma käsittää
varsin yksityiskohtaisia selvityksiä
ja toimenpide—ehdotuksia, antaa se
luonnollisesti hyvän lähtökohdan ja
perustietoja kuntien omille veneilyä
ja vesimatkailua koskeville suunni—
telmille esim. yleiakaavatasolla.
Suonenjoen kannalta on positiivisena
asiana todettava, että suunnitelmas
sa on otettu Huomioon Haukivesi
lisvesi kanavahanke ja sen merkitys
tavaraliikenteen lIsäksi myös venei—
lylle ja veeimatkailulle.

Todetaan, että purjehdust koskevis
sa asioissa ovat käytettävissä sekä
seurat
ja niiden asettamat kunta— ja
Suomen Purjeh—
retkelly—purjehdus—yhdysmiehet että
tijaliiton
myös lausunnon antaja ja sen kunto—
Päijänteen piiri
ja retkeily—purjehdusjaosto.
ja

Suomen Purjeh—

tijaliitto,

Keski—Suomen

Maakuntaliitto

Lausunnon antaja

ajotuksesta, työnjaosta Ja kustannuksista)

YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA (8. yhteenveto tarvittavlsta toimenpiteistä, niiden
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YHTEENVETO SAADUISTA LAUSUNNOISTA
(Yleistä)
Lausunnon antaja
Kuopion läänin
hallitus

Aihe

Mita todettu
*

..

Eri aihepiirejä on kokonaisu
utena
ottaen käsitelty melko monipuo
li
sesti ja perusteellisesti.
Rakennuslaissa annetaan määräyks
et
rantakaavojen laatimisesta. Suun
nitelmassa ei ole riittävästi
tuotu
esiin rantakaavoltuksen mah
dolli
suuksia maisemallisesti tärke
iden
kohteiden säilyttämisestä rake
nta—
mattomina.

Työryhmän kommentti
Työryhmän näkemyksen mukaan vene
i—
lyn ja vesimatkailun yleissuun
ni—
telmassa ei voida pitkällekään
an
taa määräyksiä rantojen yleis
käy—
tölle tai rantakaavoituksille
Päinvastoin ranta— yms. ranto
jen
käyttöä ohjaavilla kaavoilla
ja
suunnitelmilla voidaan edes
auttaa
veneilyn tarvitsemien vara
usten
toteutumista. Siksi tämän suunni
telman toimenpide—esitykset
tulisi
kussakin kunnassa saattaa ao.
suun
nittelijoiden tiedoksi ja huom
ioon
otettavaksi. Veneilijöiden
pyrki
mysten sekä rantojen käyttöä
oh—
jaavien pyrkimysten välillä
ei
tarvitse olla tai tulla rist
irii
taa eri kohteiden yhteenso
vitta—
misessa. Näkemykset voidaan
so
vittaa palvelemaan yhteisiä,
mie—
lekkäitä päämääriä. Lausunto
ei
anna aihetta suunnitelman
muutok
siin tai täydennyksiin.

