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LAUSUNTO KINNULAN KIVIJÄRVEN JA PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVASTA SEKÄ NIEMELÄN JA KES-
KUSTALON RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAISESTA MUUTOKSESTA 
 

Suunnittelualueet sijaitsevat Kinnulan kunnan itäosassa useiden vesistöjen ranta-
alueilla. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 355 ha ja siihen kuuluu 
noin 16 km rantaviivaa.  

Maakuntakaavoituksen kannalta ranta-asemakaava-alueen merkittävimmät vesistöt 
sijaitsevat Pihtiputaan kunnan rajalla sijaitsevalla Seläntauksen alueella. Seläntauk-
sen suo- ja metsäalue on luonnonsuojelullisesti merkittävä aluekokonaisuus, jossa si-
jaitsee monia Natura-alueita ja luonnonsuojelualueita. Ranta-asemakaavoitettavista 
vesistöistä alueella sijaitsevat Raja-Hyrkkö, Valkeinen, Kuivajärvi, Pirttijärvi, Syvänen 
ja Pitkäjärvi.  

Voimassa olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa Seläntauksen alue on merkitty 
matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi. Merkinnällä osoitetaan maakunnalli-
sesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen soveltuvat alueet. Kaava-
määräyksen mukaan alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt ja 
virkistysalueet sekä matkailullinen hyödyntäminen. Alueen käytön suunnittelussa on 
huolehdittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden 
kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonar-
voja. 

Maakuntakaavassa osoitetut Naturaan ja valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvat 
alueet on otettu huomioon ranta-asemakaavaluonnoksessa. Pitkäjärven ranta-alueen 
kaavaratkaisun vaikutuksista on laadittu Natura-vaikutusten arviointi. 

Maakuntakaavassa on osoitettu myös Naturaan ja suojeluohjelmiin kuulumattomia 
luonnonsuojeluvarauksia (SL), joista kaksi sijoittuu ranta-asemakaava-alueelle: Pirtti-
neva (SL, nro 98, liite 1) ja Seläntauksen soihin rajoittuva Niskaneva (SL, nro 100, liite 
2). Maakuntakaavan SL-merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojelta-
vaksi tarkoitettuja alueita. Merkinnän suojelumääräyksen mukaan alueella ei saa ryh-
tyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suoje-
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lumääräys on voimassa kunnes suojelualue varsinaisesti perustetaan. Naturaan tai 
suojeluohjelmiin kuulumattomien SL-alueiden toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Pirttinevan SL-aluevaraus ulottuu Pirttijärven itä- ja lounaisrannalla ranta-
asemakaavan M-alueelle. Myös Raja-Hyrkkön etelärannan kapea SL-varausosa on 
merkitty ranta-asemakaavassa M-alueeksi. Keski-Suomen liiton mielestä voimassa-
olevan maakuntakaavan SL-aluevaraukset tulee ottaa huomioon ranta-
asemakaavassa.  

Liitto muistuttaa, että maakuntakaavan luonnonsuojeluvarausten rajaus on ohjeelli-
nen ja alueiden toteuttamisesta vastaa valtio. Valtion viranomainen (ELY-keskus) 
neuvottelee toteuttamisesta ja lopullisista rajauksista maanomistajien kanssa. Jos  
ELY- keskus toteaa, että Pirttinevan ja Niskanevan suojelurajauksien muuttaminen on 
suojelutavoitteiden kannalta mahdollista ranta-asemakaavalla, niin liitolla ei ole 
asemakaavaratkaisuun huomautettavaa.  
 

KESKI-SUOMEN LIITTO 

Toimisto 

 

Olli Ristaniemi  Reima Välivaara 
Suunnittelujohtaja  Ympäristöpäällikkö 


