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1. YLEISTÄ 

 1.1 Kaavoituskatsauksen laatimisvelvollisuus 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) yleisenä tavoitteena on järjestää maankäyttö ja 

rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään 

ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lain tavoitteena on myös 

turvata jokaiselle mahdollisuudet osallistua asioiden valmisteluun ja saada aikaan 

alueidenkäytössä tasapainoinen kokonaisratkaisu.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia 

katsaus kunnan alueella vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitusasioista, 

jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-

asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä 

vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoitus-

katsaus ja siitä tiedottaminen parantavat kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua 

eritasoisten kaavojen valmisteluun. 

 

1.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ohjaavat kaikkien kaavatasojen (asema-, 

yleis- ja maakuntakaavat) suunnittelua. Niiden avulla valtioneuvosto linjaa koko maan 

kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet koskevat alue- ja yhdyskunta-

rakennetta, elinympäristön laatua, yhdysverkostoja, energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuri-

perintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Tavoitteiden taustalla on pyrkimys hyvän elin-

ympäristön tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.  

 

Tarkistetut valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- 

ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 

edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten 

toiminnassa. 

 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun 

kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet 

antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kuvan Suomen rakennetun 

ympäristön historiasta ja kehityksestä.  

 

Sysmästä valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin kuuluvat:  

 Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema 

 Nuoramoisten kartanomaisema 

 Ravioskorven asutustila-alue 
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1.3 Kaavoitusprosessi 

 

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireille tulosta aina sen hyväksymiseen saakka. 

Toisaalta jo ennen kaavoituksen vireille tuloa on tehty paljon valmistelevaa työtä. 

Kaavoitus toteutuu aina tiettyjen Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien vaiheiden 

kautta, mutta kaavan luonne ja merkittävyys vaikuttavat prosessin laajuuteen ja 

aikatauluun. Kaavahankkeiden läpivientiin on aina varattava riittävästi aikaa. 

Kaavoituksen vaiheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoitusviranomainen 

Sysmän kunnassa maankäytön suunnittelusta vastaa Sysmän kunnanhallitus. Lisäksi 

kunnanhallitus valitsee valtuustokausittain kaavoitustoimikunnan, joka valmistelee 

maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta koskevat asiat kunnanhallitukselle. Toimikunnan 

puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki ja sihteerinä maankäytön 

suunnittelija Essi Carlson. Kaavoitustoimikunnan työhön osallistuvat asiantuntijoina myös 

tekninen johtaja, ympäristönsuojelutarkastaja, toimistorakennusmestari sekä 

rakennustarkastaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L O I T U S  

Prosessin aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan työn 

tavoitteet ja lähtökohdat, aikataulu, osallistumismahdollisuudet sekä se, kuinka hankkeesta 

tiedotetaan. OAS kertoo myös, miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Sysmässä kaavoituksen 

alkamisesta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla, Internetissä ja Lähilehdessä. 

K A A V A L U O N N O S  
Kaavaluonnoksissa esitetään suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä 

ja sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtäville mielipiteitä varten ja nähtävilläolosta kuulutetaan 

samaan tapaan, kuin kaavoituksen alkamisesta. Merkittävistä kaavahankkeista järjestetään 

luonnosvaiheessa myös yleisötilaisuus. 

K A A V A E H D O T U S  
Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa mahdollisuuksien mukaan huomioidaan 

kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus sisältää kaavakartan merkintöineen ja 

määräyksineen sekä kaavaselostuksen ja se asetetaan nähtäville muistutuksia varten. 

Nähtävilläolosta kuulutetaan samaan tapaan kuin edellisissä vaiheissa.  

H Y V Ä K S Y M I N E N  
Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotus viedään kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston 

hyväksyttäväksi. Jos ehdotuksesta on jätetty muistutuksia, käsitellään ne ennen hyväksymis-

käsittelyä. Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. 

1 
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Kehittämiskeskustelu 

MRL 8 §:n mukaisesti kunta ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käyvät 

vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelun, jossa käsitellään kunnan maankäytön 

suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin kaava-

asioihin liittyviä kysymyksiä. Vuoden 2017 kehittämiskeskustelu käytiin 9.5.2017. 

 

2. MAAKUNTAKAAVOITUS 
 

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäytön yleispiirteinen 

suunnitelma koko maakunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. 

Maakuntakaavalla varataan asumisen, liikenteen, teknisen huollon, suojelun, virkistyksen, 

palveluiden ja yritystoiminnan kannalta tarpeelliset maa-alueet maakunnan mittakaavassa 

pitkällä tähtäimellä. Maakuntakaavan tarkoituksena on sovittaa yhteen valtakunnantason ja 

maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevat maankäytön asiat. 

Maakuntakaavojen laatiminen kuuluu maakunnan liittojen tehtäviin. 

 

2.1 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 
 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen ensimmäisen maakuntakaavan 20.2.2006. 

Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 11.3.2008. Maakuntakaava 2006 on kumoutunut uuden 

maakuntakaava 2014:n voimaantulon myötä. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006 (Päijät-Hämeen liitto 2006) 
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2.2 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 

 

Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten (10.3.2017 alkaen) myötä. Maakunta-

hallitus määräsi 20.2.2017  uuden maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 

saanut lainvoiman. Uusi maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 

11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006. Maakuntakaavasta on jätetty 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta ja Hallinto-oikeus voi kieltää 

voimaantulopäätöksen täytäntöön panon. 

 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto käynnisti kesäkuussa 2010 maakuntahallituksen esityksen 

mukaisesti uuden maakuntakaavan valmistelun. Uusi maakuntakaava päätettiin laatia 

kokonaismaakuntakaavana, joka vahvistuessaan korvaa kokonaisuudessaan vanhan 

maakuntakaavan. 

 

Luonnosvaiheessa keskityttiin keskeisiin periaateratkaisuihin; Oli ratkaistava isoja 

periaatteellisia kysymyksiä ennen kuin kaavatyötä voitiin konkreettisesti jatkaa. 

Maakuntakaava eteni siksi totutusta poiketen yhdistettynä luonnos- ja tavoitevaiheena. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 1.8. – 30.9.2012. Tarkemmat tavoitteet kaavaehdotuksen 

laatimista varten hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 3.12.2012.  

 

Maakuntakaavatyön kanssa samaan aikaan oli käynnissä myös liikennejärjestelmätyö, joka 

hyväksyttiin joulukuussa 2013. Sen yhteydessä tehty sijainnin suunnittelu ja liikenteellisten 

vaikutusten arviointi ovat olleet pohjana kaavaehdotuksen aluevarauksille. Kaavakartta, 

merkinnät ja määräykset sekä selostus on pääosin laadittu vuoden 2014 aikana. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.5.-12.6.2015 välisen ajan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n 

ja asetuksen 12 § mukaisesti. Kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin 

laadittiin vastineet sekä yhteenveto ja ne käsiteltiin maakuntahallituksessa 14.12.2015.  

Viranomaisneuvottelussa 26.10.2015 ja maakuntahallituksen hyväksymissä vastineissa 

todettiin, että kaavaa on korjattava ja korjaukset edellyttävät kaavaehdotuksen 

asettamista uudelleen nähtäville. Korjattu maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 1.8.-

2.9.2016. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt korjatun maakuntakaavaehdotuksen 2.12.2016. 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos astui voimaan 1.2.2016 ja –asetusmuutos 1.3.2016. 

Muutosten johdosta korjatusta maakuntakaavaehdotuksesta oli pyydettävä lausunnot 

keskeisiltä viranomaisilta (MRA 13 § 11.2.2016/119) ja järjestettävä viranomaisneuvottelu 

(MRA11 §, 11.2.2016/119) ennen kaavaehdotuksen laittamista julkisesti nähtäville. Lisäksi 

Ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja.  

 

Tuulivoima-alueet 

Tuulivoima on maakuntakaavassa uusi aihealue. Maakuntakaavassa on osoitettu 

tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat laajat alueet. Kaavassa määriteltiin myös 

vähimmäiskoko merkitykseltään seudullisille tuulivoima-alueille, joiden suunnittelua 

maakuntakaava ohjaa. Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on asettanut maakunnalle 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita ja tuulivoima-alueiden 

osoittaminen maakunta-kaavassa on yksi keino edistää näitä tavoitteita.  

Kaavassa Sysmään on osoitettu kolme merkitykseltään seudullista tuulivoima-aluetta, jotka 

sijoittuvat Rekolanvuoren, Järvenpään ja Karilanmaan alueille. Maakuntakaavaehdotusta 

koskevissa lausunnoissaan Sysmän kunta vastusti sekä Rekolanvuoren että Järvenpään 

tuulivoima-alueiden merkitsemistä maakuntakaavaan. 
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Jo aiemmin suunnitteilla ollut Rekolanvuoren tuulivoimapuisto sijoittuu Joutsjärven ja Ala-

Vehkajärven väliselle Terrikorven metsäalueelle. Suunnittelualueen pituus on noin 4 km ja 

leveys 1,5 km. Rekolanvuoren hanke käsitti kuusi voimalaa. Kunta vastusti myös 

Rekolanvuoren merkitsemistä kaavaan, sillä Rekolanvuoresta ei ole kunnan näkemyksen 

mukaan ollut tarkoitus muodostaa merkitykseltään seudullista, vähintään 10 tuulivoimalan 

puistoa.  

Rekolanvuoren tuulivoimapuiston toteutuminen on toistaiseksi avoinna. Hanketta 

suunnitellut OX2 ei nähnyt hankkeen toteuttamiselle taloudellisia edellytyksiä syöttö-

tariffijärjestelmän täytyttyä ja uuden tukijärjestelmän suunnittelun ollessa vielä kesken. 

Hankkeen oikeudet ja sopimukset on palautettu hanketta valmistelleelle NWE Sales Oy:lle. 

 
 
 
 

Kuva 2. 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014 (Päijät-Hämeen liitto 2016) 

 

3. YLEISKAAVOITUS 
 

Yleiskaavoilla ohjataan kunnan yhdyskuntarakenteen kehitystä ja maankäyttöä. Yleiskaava 

ohjaa asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Rantayleiskaavat 

voivat ohjata myös suoraan rakentamista. Yleiskaava hyväksytään kunnassa. 

 

3.1 Vuoden 2017 aikana voimaantulleet yleiskaavat 
 

Vuoden 2017 aikana ei ole toistaiseksi lainvoimaistunut yhtään yleiskaavaa. 
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3.2 Vireillä olevat yleiskaavat 

 

Taajaman yleiskaavan muutos ja laajennus 

Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kunnan kehityksen kannalta 

taloudellinen, toiminnoiltaan tarkoituksenmukainen ja asukkaille terveellinen, viihtyisä ja 

turvallinen taajama-alue, jossa toimintoja on mahdollista kehittää sopusoinnussa maisema- 

ja luontoarvojen sekä historiallisten miljööarvojen kanssa. Kaavan ajallinen perspektiivi 

asetetaan vuoteen 2035. Työn yhteydessä tarkistetaan taajaman asemakaavan ajantasaisuus 

ja laaditaan aikataulu vanhentuneiden asemakaavojen muuttamiselle. Yleiskaavaprosessia 

valmistelevina töinä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä tarvittavia 

esiselvityksiä, kuten muinaisjäännösinventointi, kirkonkylän luontoselvitys ja taajaman 

liikenneselvitys. Yleiskaavakonsultiksi on valittu tarjouskilpailulla Ramboll Finland Oy. 

 

 Esiselvitysvaihe 2009 – 2016 

 Viranomaisneuvottelu 25.3.2010 

 Yleiskaavakonsultin kilpailutus, touko-kesäkuu 2017 

 Vireilletulokuulutus 4.10.2017 

 OAS nähtävillä 4.10.-3.11.2017 

 Tavoitteet ja mitoitus, syksy 2017 

 Yleiskaavaluonnos nähtävillä - kevättalvi 2018 

 Yleiskaavaehdotus nähtävillä – syksy 2018 

 Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely – loppuvuosi 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kuva 3. 
Taajaman yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen suunnittelualue (Sysmän kunta 2016) 
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Pohjois-Sysmän rantayleiskaavan osittainen muutos 

Kaavamuutoksella muutetaan vuonna 2010 voimaan tullutta Pohjois-Sysmän ranta-

osayleiskaavaa. Kaavamuutos koostuu neljästä eri osa-alueesta. Muutosalueet sijaitsevat Iso 

Kivijärven, Mynnilänalasen, Vanjärven sekä Vanjärven Pohjanselän rannoilla. Yksi alue 

sijaitsee Taikinajärven pohjoispuolella. Kaavamuutos koskee tiloja Niemenmetsä (781-401-

10-124), Mäkelä (781-404-2-24), Hirvimaa (781-404-1-35), Pohjanselänperä (781-419-2-214), 

vesialue (781-419-876-1), Vainio (781-419-1-148), Pohjanranta (781-419-1-54), Remula (781-

419-1-185), Kuikanmäki (781-419-1-132), Rajala (781-419-1-226), Hyväniemi (781-419-1-65) 

ja Kuusirinne (781-407-4-135). Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 23,4 ha. Muutoksen 

tarkoituksena on saattaa kaavat muutosalueiden osalta vastaamaan nykytilannetta sekä 

maanomistajien toiveita rakennus-paikkojen sijoittelusta. Tavoitteena on mahdollistaa 

rakentamattomien rakennuspaikkojen siirrot, merkitä luvallinen merkitsemättä jäänyt 

lomarakennus lomarakennusten kortteli-alueeseen sekä tarkistaa luonnon 

monimuotoisuuden kannalta arvokkaan alueen rajausta. 

 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 8.2.2017 

 Vireilletulokuulutus 13.9.2017 

 OAS ja kaavaluonnos nähtävillä 13.9.-12.10.2017 

 Kaavaehdotus nähtävillä - 2018 

 Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely - 2018 

 

 
Kuva 4. 
Kaavamuutosalueiden likimääräinen sijainti (Ramboll 2017) 

 

 

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos 

Kaavamuutoksella muutetaan vuonna 2013 hyväksyttyä Päijänteen ranta-alueiden 

osayleiskaavaa (muutos). Kaavamuutos koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka sijaitsevat 

Päijänteen rannalla Liikolanlahdessa, Soiniemellä, Hunningaksessa ja Hivunniemessä. 

Kaavamuutos koskee tiloja Verkkomäki (781–407-4-162), Lehtosalo (781–407-4-163), 

Verkkoniemi (781–407-4-127), Vaajalahti (781–416-4-160), Hunninkala (781–423-1-316) ja 

Rantamala (781–412-1-148). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 27 hehtaaria. Muutoksissa 
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on kyse kaavan korjaamisesta olemassa olevan tilanteen mukaiseksi tai maanomistajan 

toiveiden mukaiseksi rakennuspaikkojen sijoittelun ja tulevaisuuden tarpeiden suhteen. 

 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 11.4.2017 

 Vireilletulokuulutus – syksy 2017 

 OAS ja kaavaluonnos nähtävillä – syksy 2017 

 Kaavaehdotus nähtävillä - 2018 

 Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely – 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

           SYSMÄ 

 

 
 
 
Kuva 5. 
Kaavamuutosalueiden likimääräinen sijainti (Sweco Ympäristö Oy 2017) 

 

3.3 Aikaisemmin vahvistuneet yleiskaavat 

 

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos (2013 ) 

Kaava-alue käsittää Päijänteen rannat saarineen sekä tiettyjen Päijänteeseen välittömästi 

liittyvien vesialueiden rannat. Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin kaksi 

valitusta hallinto-oikeuteen. Toinen valitus ratkaistiin hallinto-oikeudessa vuoden 2014 

lopussa ja kaava sai tältä osin lainvoiman 31.12.2014. Toinen valitus eteni korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen, joka antoi ratkaisunsa marraskuussa 2015. Sen jälkeen myös tämän 

valituksen alaiset alueet voitiin vihdoin kuuluttaa lainvoimaisiksi 25.11.2015. 

Tutustu kaava-aineistoon: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/sysma/oyk/ 

 

 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos (2014) 

Kaava käsittää kymmenen vähäistä muutosta vuonna 2009 lainvoimaistuneeseen Etelä-

Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavaan. Muutosalueet sijaitsevat Pitkäjärven, Ala-Vehkajärven, 

Onkijärven, Keihäsjärven, Sääksjärven, Majutveden ja Joutsjärven rannalla. Muutokset ovat 

pääosin teknisiä korjauksia sekä kaavan ajantasaistamista toteutuneen tilanteen 

http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/sysma/oyk/
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mukaiseksi. Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos hyväksyttiin Sysmän 

kunnanvaltuustossa 17.3.2014 § 12 ja kaava sai lainvoiman 14.5.2014. 

Tutustu kaava-aineistoon: www.sysma.fi > Rakentaminen, kaavoitus ja tontit > Kaavoitus > 

Lainvoiman saaneet kaavat > Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutos (2014) 

 

Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos (2014) 

Kaavalla tehtiin kymmenen vähäistä muutosta vuonna 2010 lainvoimaistuneeseen Pohjois-

Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavaan. Muutosalueet sijaitsevat Suojärven, Pesäjärven, 

Kotijärven, Nurmijärven, Kirkjärven, Mynnilänalasen, Salaksjärven, Vanjärven, ja 

Päijänteen Liikolanlahden rannalla. Muutoksissa on kyse asumisen ja loma-asumisen 

järjestämisen muutoksista sekä rakennuspaikkojen vähäisistä siirroista. Pohjois-Sysmän 

ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos hyväksyttiin Sysmän kunnanvaltuustossa 

17.3.2014 § 11 ja kaava sai lainvoiman 14.5.2014. 

Tutustu kaava-aineistoon: www.sysma.fi > Rakentaminen, kaavoitus ja tontit > Kaavoitus > 

Lainvoiman saaneet kaavat > Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutos (2014) 

 

Nuoramoisten seudun rantayleiskaavan muutos tiloilla Ylä-Kovero ja Ala-Kovero 

(2013)  

Muutos käsitti yhden Nuoramoisten seudun rantayleiskaavassa osoitetun uuden loma-

rakennuspaikan vähäisen siirron. Muutosalue sijaitsee Ylimmäisen rannalla. Sysmän 

kunnanvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 4.3.2013 ja kaava lainvoimaistui 8.5.2013. 

 

Tutustu kaava-aineistoon: http://www.karttatiimi.fi/sysma/pienetjarvet2013.pdf 

 

 

 Nuoramoisten seudun rantayleiskaavan muutos tiloilla Etelä-Suomen yhteismetsä ja 

 Vanha Virtaa (2010) 

Kaavalla tehtiin kaksi vähäistä muutosta vuonna 2007 lainvoimaistuneeseen Nuoramoisten 

seudun rantayleiskaavaan. Muutokset koskivat Ylimmäisen ja Nuoramoisjärven rannalla 

sijaitsevien lomarakennuspaikkojen siirtoa. Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi 

kaavamuutoksen 30.8.2010 § 28 ja kaava lainvoimaistui 20.10.2010. 

 

Tutustu kaava-aineistoon: http://www.karttatiimi.fi/sysma/pienetjarvet2010.pdf 

                   http://www.karttatiimi.fi/sysma/pienetjarvet2010_selostus.pdf 

 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava (2009) 

Rantayleiskaava käsittää Valittulantien (Sysmä-Hartola –maantie) eteläpuoliset ranta-alueet 

ja kyläyleiskaava taas kohdistuu Karilanmaan, Nuoramoisten ja Onkiniemen kylien alueelle. 

Rantayleiskaava on oikeusvaikutteinen, mutta kyläyleiskaavat on laadittu nk. strategisina, 

oikeusvaikutuksettomina kaavoina. Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava hyväksyttiin 

Sysmän kunnanvaltuustossa 2007 ja kaava sai lainvoiman 2009. Kaavaan tehtiin osittainen 

muutos vuonna 2014, kts. Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos. 

Tutustu kaava-aineistoon: http://www.sysma.fi/kaavoitus/etela-sysman_yleiskaava/ 

 

 

http://www.sysma.fi/index.php?PAGE=669&NODE_ID=700&LANG=1
http://www.sysma.fi/index.php?PAGE=667&NODE_ID=698&LANG=1
http://www.karttatiimi.fi/sysma/pienetjarvet2013.pdf
http://www.karttatiimi.fi/sysma/pienetjarvet2010.pdf
http://www.karttatiimi.fi/sysma/pienetjarvet2010_selostus.pdf
http://www.sysma.fi/kaavoitus/etela-sysman_yleiskaava/


 

11 
 

Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava (2009) 

Rantayleiskaava käsittää Valittulantien (Sysmä-Hartola –maantie) pohjoispuoliset ranta-

alueet ja kyläyleiskaava taas kohdistuu Särkilahden ja Liikolan kylien alueelle. Rantayleis-

kaava on oikeusvaikutteinen, mutta kyläyleiskaavat on laadittu nk. strategisina, oikeus-

vaikutuksettomina kaavoina. Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava hyväksyttiin Sysmän 

kunnanvaltuustossa vuonna 2009, jonka jälkeen kaavaan on tehty osittainen muutos vuonna 

2014, kts. Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos. 

Tutustu kaava-aineistoon: www.sysma.fi > Rakentaminen, kaavoitus ja tontit > 

Kaavoitus > Lainvoiman saaneet kaavat > Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava (2010) 

 

 

Nuoramoisten seudun rantayleiskaava, ns. ”Pienten järvien” rantayleiskaava (2007) 

Kaava-alue käsittää Nuoramoisjärven, Tepoon, Muutalammen, Keskisen ja Ylimmäisen 

ranta-alueet sekä osia Tainionvirrasta. Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 2003, 

mutta kaava lainvoimaistui vasta vuonna 2007.  

Tutustu kaava-aineistoon: http://www.karttatiimi.fi/sysma/nuoramoinen.pdf 

 

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava (2002) 

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava hyväksyttiin Sysmän kunnanvaltuustossa vuonna 

1999 ja vahvistettiin Hämeen ympäristökeskuksessa 12.2.2001. Kaava sai lainvoiman KHO:n 

päätöksellä 10.7.2002. Kaavaa noudatetaan yleiskaavatasoisena suunnitelmana ja ranta-

asemakaavoituksen ohjeena (yhdessä Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen 

suunnittelu- ja mitoitusperusteiden kanssa) niillä alueilla, joille ei ole Päijänteen ranta-

alueiden osayleiskaavan muutoksessa osoitettu varsinaisia aluevarauksia. 

 

 

Taajama-alueen osayleiskaava 

Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi kokeellisen, Sysmän taajama-alueen ensimmäisen 

osayleiskaavan vuonna 1988. Osayleiskaavaan laadittiin muutos vuonna 1993, jonka 

kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 1994. Kaavan ajallinen perspektiivi ulottui vuoteen 2010. 

Kaavalla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavan muuttaminen on vireillä, kts. Vireillä olevat 

yleiskaavat. 
  

 

 Kuva 6. (vas) Ote vuonna 1988 valmistuneesta taajama-alueen osayleiskaavasta 

Kuva 7. (oik) Ote vuonna 1994 hyväksytystä taajama-alueen osayleiskaavan muutoksesta (osittainen muutos). 

 

http://www.sysma.fi/index.php?PAGE=593&NODE_ID=621&LANG=1
http://www.karttatiimi.fi/sysma/nuoramoinen.pdf
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4. ASEMAKAAVOITUS 
 

Asemakaavalla luodaan edellytykset rakentamiselle ja muulle alueiden käytön yksityis-

kohtaiselle järjestämiselle. Asemakaava määrää alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen ja 

mm. sen, kuinka paljon alueelle saa rakentaa. Asemakaava hyväksytään kunnassa. 

  

4.1 Vuoden 2017 aikana lainvoimaistuneet asemakaavat 
 

Vuoden 2016 aikana ei ole lainvoimaistunut yhtään asemakaavaa. 

 

4.2 Vireillä olevat asemakaavat 

  

Kirkon seudun asemakaavan muutos korttelissa 44 (Kelluvien rakennusten kaava) 

Sysmän kunnanhallitus on päättänyt 14.4.2014 § 102 käynnistää asemakaavan muutos-

prosessin tarkoituksenaan mahdollistaa kelluvien majoitusta palvelevien rakennusten 

sijoittaminen tilan Markkinaranta (RN:o 1:423, leirintäalueen edustalla sijaitseva palsta) 

vesialueelle. Asemakaavan suunnittelualueeseen on otettu mukaan myös Markkinarannan 

itäpuolisia Kokkolan (RN:o 1:143), Koivikon (RN:o 1:59), Jokion (RN:o 1:396), Kokkolan-

rannan (RN:o 1:412), Leiri-Kokkolan (RN:o 1:356) sekä Airolan (RN:o 1:144) tilojen alueita, 

joissa toimii tällä hetkellä Sysmän leirintäalue. Tavoitteena on huomioida myös leirintä-

alueen nykyiset ja tulevat kehittämistarpeet. Keväällä 2016 kaavan suunnittelualueeseen on 

liitetty myös Huitilanjoen ympäristöä tilojen Jussila (RN:o 2:275) ja vesialue (RN:o 876-1) 

osalta. Tältä osin tavoitteena on osoittaa Huitilanjoen uoma oikeaan kohtaan (voimassa 

olevassa asemakaavassa väärä sijainti). 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 8.8.2014 

 Vireilletulokuulutus 12.11.2014 

 OAS nähtävillä 12.11.-11.12.2014 

 Kaavaluonnos nähtävillä 18.1.-17.2.2017 

 Kaavaehdotus nähtävillä, tavoite loppuvuosi 2017 

 Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely, tavoite 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. (ylh.)  

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueen sijainti Sysmän 

taajamassa 

Kuva 9. (vas.)  

Kaavaluonnoksen havainnekuva (WSP Finland Oy 2016) 
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4.3 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaisesti asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan 

tasalla sitä mukaa, kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, tai maankäytön 

ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n 1 momentti taas velvoittaa, 

että kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimen-

piteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Päätös asemakaavan laatimisesta 

ja uudistamisesta kuuluu aina kunnalle. 

 

Vanhentuneet asemakaavat vaikeuttavat rakennusvalvontaviranomaisen työtä ja aiheuttavat 

myös kiinteistön omistajille epäselvyyttä kiinteistön käyttömahdollisuuksista. Luonteva 

ajankohta asemakaava-alueen kokonaisvaltaiselle ajanmukaisuuden arvioinnille on arviointi 

yleiskaavan laadinnan tai yleiskaavallisen tarkastelun yhteydessä. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää myös erityissäännöksen asemakaavan ajanmukaisuuden 

arvioinnista (MRL 60 § 2 mom.). Säännöksen mukaan sellaisen asemakaavan alueella, joka 

on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteutumatta, 

rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on 

alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on 

arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on 

todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutosta. 

 

Sysmän kunnassa on voimassa lukuisia eri vuosikymmeninä laadittuja asemakaavoja, jotka 

on koottu asemakaavayhdistelmäksi (ns. ajantasa-asemakaava) sähköiselle paikkatieto-

palvelimelle. Linkki ajantasa-asemakaavaan löytyy kunnan Internetsivuilta:  

www.sysma.fi > Rakentaminen, kaavoitus ja tontit > Kaavoitus > Lainvoiman saaneet kaavat 

sekä osoitteesta: http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/sysma/ 

 
Kuva 10.  
Ote ajantasa-asemakaavasta: Sysmän taajaman asemakaavat ovat peräisin useilta eri vuosikymmeniltä.  

(Sweco Ympäristö Oy 2016) 

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/sysma/
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/sysma/kartta.py?haku_valikko=&mapTools=zoom_in&kaavalue_teema_kaavapvmhaku_arvo=&kaavalue=kaavalue&kaavyhdi=kaavyhdi&imgox=150&imgoy=109&imgex1=687&imgey1=246&imgex2=660&imgey2=293&WIDTH=1286&HEIGHT=702&OLD_WIDTH=1286&OLD_HEIGHT=702&foo=bar&mittakaava=1681.440219&keskusta=3430130.689326,6822264.856121&kieli=suomi&kuva=/mapimages/screen_55783819676804724.jpg?refresh%3D564131024&kartta=kaavyhdi
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5. RANTA-ASEMAKAAVOITUS 
 

Yksityisellä maanomistajalla on oikeus laatia omistamalleen ranta-alueelle 

ranta-asemakaava MRL 74 § mukaisesti. Maanomistaja vastaa kaavan laatimisesta 

aiheutuvista kustannuksista ja kunta hoitaa kaavahankkeen hallinnollisen prosessin mukaan 

lukien kokouskäsittelyt, kuulutukset ja aineiston nähtävilläolot. 

 

5.1 Vuoden 2017 aikana voimaantulleet ranta-asemakaavat 

 

Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus 

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus koski Päijänteen Tehinselän Vähä Karhusaaressa 

sijaitsevia tiloja Sanni-Karhu (781-420-4-103), Karhupalsta (781-420-4-104) ja Eskola (781-

420-4-96). Kaavoituksella osoitettiin Karhupalstan tilalle kaksi uutta lomarakennuspaikkaa 

ja Eskolan tilalle yksi uusi lomarakennuspaikka perustuen Päijänteen ranta-alueiden 

osayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden ohjausvaikutukseen. 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 20.1.2016 

 Vireilletulokuulutus 3.3.2016 

 OAS nähtävillä 3.3.-1.4.2016 

 Kaavaluonnos nähtävillä 10.8.-9.9.2016 

 Kaavaehdotus nähtävillä 22.12.2016 – 27.1.2017 

 Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 20.3.2017 §10 

 Kaavan voimaantulo 24.5.2017 

 

Kuva 11. (vas.)  
Kaavamuutosalueen sijainti Vähä Karhusaaressa. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat tilat on rajattu 
punaisella. 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 12. 
Ote Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan 
muutoksesta ja laajennuksesta 
(Ympäristönsuunnittelu Oy 2017) 
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5.2 Vireillä olevat ranta-asemakaavat 

 

Hevoshiekan ranta-asemakaava 

Maanomistajan toimesta on käynnistetty ranta-asemakaavan laatiminen Päijänteen ja Iso 

Särkijärven ranta-alueille Sysmän kunnan Rapalan kylässä. Suunnittelualue muodostuu 

tilojen Hevoshiekka (781-413-1-235), Koivikko (781-413-1-234) ja Kuusikko (781-413-1-233) 

ranta-alueista. Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualueen Päijänteen ranta-

alueelle Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukainen määrä lomarakennuspaikkoja. Lisäksi tavoitteena on siirtää 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavassa Iso Särkijärven rannalle osoitetut kaksi 

lomarakennuspaikkaa Päijänteen rannalle. 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 13.4.2011 

 Vireilletulokuulutus 22.10.2014 

 OAS nähtävillä 22.10.-21.11.2014 

 Kaavaluonnos nähtävillä 7.6.-7.7.2017 

 Kaavaehdotus nähtävillä, tavoite loppuvuosi 2017 

 Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely, tavoite loppuvuosi 2017 

 
Kuva 13.  
Suunnittelualueen  

likimääräinen sijainti 

(Ympäristönsuunnittelu Oy 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilolan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus 

Sysmän kunnanhallitus päätti 25.6.2012 § 160 laittaa vireille Sysmän kunnan Voipalan 

kylässä Ilolan (RN:o 1:471) ja Kanalan (RN:o 1:193) tiloja koskevan ranta-asemakaavan 

muutoksen sekä Loma-Ilolan (RN:o 1:466) tilaa koskevan (uuden) ranta-asemakaavan 

laatimisen.  

 Kunnanhallitus nimesi 11.3.2013 § 89 Ilolan kehittämistoimikunnan, jonka tehtävänä 

on pohtia Ilolan tulevaisuutta ja kehittämistä sekä linjata kaavoitustyön tavoitteita. 

 Ilola-Suopelto-Päijätsalo -alueelle on laadittu kehittämistoimikunnan työn aikana 

erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia, jotka eivät kuitenkaan ole lähteneet 

toteutumaan hankkeen operaattorin/toteuttajan puuttuessa. 
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Kansolahden ranta-asemakaavan muutos 

Maanomistajien toimesta on käynnistetty ranta-asemakaavan muutostyö Otamon kylässä 

tiloilla Holtari Damore (RN:o 3:81) ja (RN:o 3:82). Tavoitteena on muuttaa lomakylä-

tyyppinen ranta-asemakaava omarantaisten lomarakennuspaikkojen alueeksi.  

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 29.4.2010 

 Prosessin tarkempi aikataulu on toistaiseksi avoinna 

 

 

Rapalan ranta-asemakaava 

Maanomistajan toimesta on käynnistetty ranta-asemakaavan laatiminen Rapalan tilan (RN:o 

1:143) alueelle Sysmän kunnan Rapalan kylässä. Suunnittelualueelle sisältyy sekä Päijänteen 

että Rapalanlammen ranta-alueita. Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa kaavoitettavalle 

alueelle Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitus-

perusteiden mukainen määrä rantarakennuspaikkoja. Lisäksi tavoitteena on siirtää 

Rapalanlammen maisemallisesti arvokkaalle alueelle Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleis-

kaavassa osoitetut viisi lomarakennuspaikkaa Päijänteen rannalle. 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 13.4.2011 

 Vireilletulokuulutus 22.10.2014 

 OAS nähtävillä 22.10.-21.11.2014 

 Kaavaluonnos nähtävillä, tavoite 2017 

 Kaavaehdotus nähtävillä, tavoite 2018 

 Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely, tavoite 2018 

 

 

5.3 Aikaisemmin vahvistuneet ranta-asemakaavat 
 

 Vahv.vuosi  Kaava-alue   vesistö 

 2016 Kammiovuori (muutos ja laajennus) Päijänne - Pyhätselkä 

 2014 Terriniemi   Päijänne 

2012 Kansolahti Kiviniemi (muutos)  Nuoramoisjärvi 

 Metsä-Perttula (muutos)  Päijänne – Pyhätselkä 

2011 Luotikka, Katajamäki, Itä-Rajaniemi Päijänne - Luotikas 

2010 Tankkelinvuori (muutos)  Päijänne 

2007 Hiiliniemi, Ruissaaret  Päijänne  

2005 Suojärvi   Suojärvi 

2003 Ilola (muutos)   Päijänne 

 Päijätsalo (muutos)  Päijänne 

2001 Saari   Päijänne - Luotikas 

 Suvistensaari   Päijänne 

2000 Rimminniemi   Päijänne 

 Värelä   Ylimmäinen 

1999 Keskinen   Päijänne 

1998 Mäkäräisniemi   Päijänne – Pyhätselkä 

 Hovila   Päijänne - Luotikas 

1997 Ilola   Päijänne 

 Juuressaari   Päijänne 

 Nordenlund   Nuoramoisjärvi 

 Päijätsalo   Päijänne 

1996 Kammiovuori (muutos)  Päijänne – Kaitavesi / Jalaanjärvi 
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 Seppälä  Päijänne – Majutvesi 

 Tainio  Tainionvirta 

1995 Tankkelinvuori  Päijänne  

1994 Haapasalo  Päijänne 

 Koivusaari  Päijänne 

 Pietilänvuori  Päijänne 

 Urpala  Päijänne 

 Vähä Karhusaari  Päijänne 

1993 Lakusalo  Päijänne 

 Neitoniemi  Päijänne 

 Paavola  Päijänne 

 Soiniemi – Palvala Päijänne 

 Soiniemi - Selkäsaari Päijänne 

1992 Hämmölä  Joutsjärvi 

 Meilahti  Päijänne – Majutvesi 

 Niinimäki  Valkeajärvi 

 Rapasaari  Päijänne – Luotikas 

 Töijensalo (muutos) Päijänne 

1991 Muurisalmi  Päijänne - Luotikas 

 Kallioranta-Pirttikärki Ylimmäinen 

1989 Isoranta  Päijänne 

1988 Sotkettama (muutos) Päijänne 

1981 Kansolahti (muutos) Nuoramoisjärvi 

1980 Pietilä  Päijänne 

1978 Kotoniemi  Päijänne 

 Sotkettama  Päijänne 

1977 Erikkala  Joutsjärvi – Pukaranjärvi 

 Kaitaranta  Päijänne - Pyhätselkä 

 Lavianniemi-Oratti Päijänne 

 Metsä-Perttula  Päijänne – Pyhätselkä 

 Pukaraisen tila  Pukaranjärvi 

 Vuorisalo  Päijänne – Pyhätselkä 

 Kammiovuori  Päijänne, Jalaanjärvi, Kaitavesi 

1975 Kansolahti  Nuoramoisjärvi 

 Töijensalo  Päijänne 

1974 Onkiniemi  Onkijärvi 

 

 

 

 

6. RAKENNUSJÄRJESTYS 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § määrää, että kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. 

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta 

sekä voimassa olevia asemakaavoja ja yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen kaava 

sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen 

edelle. Sysmän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty Sysmän kunnanvaltuustossa 

19.12.2011 ja tullut voimaan 1.1.2012.  

 

Rakennusjärjestys on ladattavissa kunnan Internetsivuilta:  

www.sysma.fi > Rakentaminen, kaavoitus ja tontit > Rakennusvalvonta > Rakennusjärjestys 

 

 

  

http://www.sysma.fi/filelibrary/images/tekninen/rakennusvalvonta/Rakennusjarjestys2012.pdf
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7. KAAVOJEN KARTTAPALVELU 
 

Kaikki voimassa olevat asemakaavat, ranta-asemakaavat ja  

rantayleiskaavat on koottu ajantasakaavaksi sähköiseen 

kaavakarttapalveluun, josta aineistot ovat katsottavissa, 

tallennettavissa ja tulostettavissa. 

 

Sysmän karttapalvelu: http://sysma.karttatiimi.fi/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y H T E Y S T I E D O T 

T e k n i n e n   p a l v e l u k e s k u s 
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