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Sysmä 
Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos 
 
Rantaosayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee 23.5.2017 päivättyä ja 28.2.2018 

tarkistettua rantaosayleiskaavakarttaa. 

 
1 JOHDANTO 

Alueelle on laadittu Päijänteen ranta- alueiden osayleiskaavan muutos, joka on hyväk-

sytty Sysmän kunnanvaltuustossa 15.4.2013. Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispää-

töksestä tehtiin kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. Toinen valitus ratkaistiin hallinto-oikeu-

dessa vuoden 2014 lopussa ja kaava sai tältä osin lainvoiman 31.12.2014. Toinen valitus 

eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi ratkaisunsa marraskuussa 2015. Sen jäl-

keen myös tämän valituksen alaiset alueet voitiin vihdoin kuuluttaa lainvoimaisiksi 

25.11.2015. 

Nyt laadittava Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos koskee kaa-

van korjaamista olemassa olevan tilanteen mukaiseksi tai maanomistajan toiveiden mu-

kaiseksi rakennuspaikkojen sijoittelun ja tulevaisuuden tarpeiden suhteen.  
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2 PERUSTIEDOT 

2.1 Kaava-alue 

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittaisen muutoksen alue (jäljempänä kaava) 

koostuu neljästä osasta, jotka sijaitsevat Liikolanlahdessa, Soiniemessä, Hunningaksessa 

ja Hivunniemessä. Kaava-alueet sijaitsevat Sysmässä Päijänteen rannalla. Osayleiskaa-

van osittainen muutos koskee kiinteistöjä 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 26,79 heh-

taaria. 

 

Kaava-alueiden sijoittuminen (kartta © Maanmittauslaitos 2016) 
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2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on ohjausväline, jonka avulla valtioneu-

vosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet kos-

kevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhdysverkostoja, energia-

huoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Keskeisiä tavoitteita 

ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Tarkistettu VAT tuli voimaan 1.3.2009. 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Sysmän kuntaa koskevat seuraavat tavoit-

teet: 

• Toimiva aluerakenne 

• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

• Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

• Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

2.2.2 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto käynnisti kesäkuussa 2010 maakuntahallituksen esi-

tyksen mukaisesti uuden maakuntakaavatyön. Maakuntakaava on laadittu kokonaismaa-

kuntakaavana, joka vahvistuessaan korvaa 11.3.2008 vahvistetun Päijät-Hämeen maa-

kuntakaavan. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 

2.12.2016. 

Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä. Kuulutukset on julkaistu 

10.3.2017 alkaen.  Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 

tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2014 kumoaa 

voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakun-

takaavan 2006. Maakuntakaavasta jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. 

Hallinto-oikeus on 29.1.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt kaikki valitukset. Hallinto-

oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 

jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Maakuntakaava 2014 ei eroa nyt laadittavan kaavan osalta maakuntakaavasta 2006.  

Maakuntakaavassa kaava-alueet on osoitettu maaseutumaisina alueina. Alueen 1 lähei-

syyteen on osoitettu muinaismuistokohteita. Alueen 1 läheisyydessä sijaitsee yhdystie 

15044 (Valittula-Taipale-Liikola). 
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Ote Päijät- Hämeen maakuntakaava 2014, Kaava-alueiden 1-4 sijainti on osoitettu viole-

tilla ympyrällä ja numerolla. 

2.2.3 Yleiskaava ja asemakaava  

Nyt laadittavan ranta-alueiden osayleiskaavan osittaisen muutoksen alueella on voimassa 

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty Sysmän kunnan-

valtuustossa 15.4.2013. Kaava on tullut kokonaisuudessaan lainvoimaiseksi 25.11.2015. 
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Ote Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksesta, kaava-alue 1 vasemmalla ja kaava-

alue 2 oikealla. Kaavamuutosalueiden alustavat rajaukset on esitetty punaisella viivalla. 

Kaava-alueelle 1 on osoitettu maatilojen talouskeskuksen alue (AM) ja pientalovaltainen 

asuntoalue (AP/1), loma-asuntoalue (RA/1) sekä suojeltava rakennus tai rakennettu ym-

päristö SR-17. Kaava- alueen läheisyydessä sijaitsevat muinaismuistot (Sm 57 ja 58). 

Alue 1 sijaitsee rantarakentamisalueella (ara).  

Kaava-alueelle 2 on osoitettu loma-asuntoalue (RA/1) sekä maa- ja metsätalousalue (M). 

  

Ote Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksesta, alueet 3 (vasemmalla) ja 4 (oikealla). 

Kaavamuutosalueiden alustavat rajaukset on esitetty punaisella viivalla. 

Kaava-alueelle 3 on osoitettu loma-asuntojen asuntoalue (RA/5), pientalovaltainen asun-

toalue (AP/3) ja maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Alueella sijaitsee osittain luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo 64). 

Kaava-alueelle 4 on osoitettu loma-asuntoalue (RA/8). 
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2.2.4 Asemakaava 

Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. 

2.2.5 Rakennusjärjestys  

Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. 

Rakentamista ranta-alueilla ohjataan rakennusjärjestyksessä: 

Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enimmil-

lään 7 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennuspaikan vähimmäisrakennusoikeus on 

150 k-m2. 

Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan alapuolelle. Kiinteistön kaikkien rakennusten 

alimman lattiatason on oltava vähintään 1 m tulvavesirajaa korkeammalla. Jos tulvave-

sirajaa ei tunneta, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeu-

den yläpuolella. 

Rakennuspaikalle sallitaan enintään yksi 1½ kerroksinen asuinrakennus tai loma-asunto. 

Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa aitan tai vierasmajan sekä sauna- ja talousraken-

nuksia. Rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan viisi. 

Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on, mikäli 

maastonmuodosta, maaperästä tai muusta luonnonmukaisesta lähtökohdasta ei muuta 

johdu, oltava vähintään 25 metriä. Pohjapinta-alaltaan yli 150 m2 rakennus tulee sijoittaa 

vähintään 50 metrin päähän rantaviivasta, ellei maasto-olosuhteista muuta johdu. 

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m2, saa rakentaa edellä mainittua 

metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla lasketta-

vasta rantaviivasta tulee kuitenkin olla vähintään 10 metriä ja rakennuksen enimmäishar-

jakorkeus saa olla enintään 3,5 metriä. Kyseisen saunarakennuksen pohjapinta-ala saa 

olla korkeintaan 40 m2. Yli 25 metrin päähän rannasta tulevat saunat voivat olla korkein-

taan 35 k-m2. Saunarakennuksen saunan ja pesuhuoneen osuuden on oltava vähintään 

1/3 osa rakennuksen kerrosalasta. 

Alle 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tai 

muita sellaisia rakennelmia, jotka muuttavat häiritsevästi rantamaisemaa. 

Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla on oltava sellainen, 

että rantamaiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Rakennuksen 

korkeusaseman, muodon, ulkomateriaalien ja värityksen sopeutumiseen ympäristöön on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennusten ja rantaviivan välisellä vyöhykkeellä on 

säästettävä tai sinne on istutettava suojaavaa puustoa, ellei maisemasta muuta johdu. 

Ilman lupamenettelyä rakennuspaikalle saadaan rakentaa korkeintaan kaksi rakennel-

maa.  

Venevaja tai venetalas saa ulottua osittain veden päälle vesialueen omistajan suostu-

muksella. Sen on sopeuduttava ympäristön rakennuskantaan ja maisemaan. Venevajaa 



  

  

 

 

 
 

7 (18) 
 

KAAVASELOSTUS 

23.5.2017, 28.2.2018 

 

20601109 Sysma Paijanteen royk_muutos_selostus_ehdotus_20180228.docx 

 

 

ei saa eristää. Sen on oltava ns. kylmä rakennus. Venevajaan ei saa rakentaa muita ti-

loja. Venevajan koko saa olla korkeintaan 40 kem2. Venevaja lasketaan rakennuspaikan 

kokonaiskerrosalaan. 

Alle yhden (1) hehtaarin suuruisille saarille ei saa rakentaa. 

Rantavyöhykkeen syvyys on noin 100 metriä. 

2.2.6 Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoja.  

2.2.7 Maanomistus 

Alue on yksityisomistuksessa. 

2.2.8 Pohjakartta 

Yleiskaavan pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen numeerinen maastokartta mittakaa-

vassa 1:10 000 TIF-muodossa kartastokoordinaattijärjestelmässä (ETRS-GK26). Maasto-

kartta on täydennetty numeerisella kiinteistörajakartalla (NKRK) eli aineistolla, joka sisäl-

tää kiinteistörajat ja tunnukset. 

2.2.9 Kantakiinteistöt, kiinteistöjako ja maanomistus  

Rantarakennusoikeus perustuu rantaviivan muunnettuun pituuteen. Maanomistajien tasa-

puolisen kohtelun turvaamiseksi tilan jäljellä oleva rakennusoikeus määritetään ns. kanta-

tilaperiaatteella. Kantatila (=emätila) on 31.12.1969 mukainen tila. 

Kaavamuutos koskee kiinteistöjä Verkkomäki 781–407-4-162 ja Lehtosalo 781–407-4-

163 (omistajat Lehtosalo Pertti ja Eeva), Verkkoniemi 781–407-4-127 (omistajat Ahvenai-

nen Marja, Kaalamo Leena, Lehtosalo Hannu, Lehtosalo Olli, Lehtosalo Osmo, Nieminen 

Kaija ja Sireni Anna-Maija), Vaajalahti 781–416-4-160 (omistaja Tuhkanen Pentti), Hun-

ninkala 781–423-1-316 (omistaja Orpana Matti) ja Rantamala 781–412-1-148 (omistajat 

Salonen Onni ja Oili). 

2.3 Perusselvitykset 

Kaavatyössä hyödynnetään Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutostyössä 

käytettyjä selvityksiä, kuten: 

• Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. (KUKUSE). Nina Könönen, Hä-

meen ympäristökeskuksen moniste 98/2005 

• Päijänteen rantojen luonto- ja maisemaselvitys, Teppo Häyhä ja Sirpa Rautiai-

nen, tammikuu 2011 

• Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi. Eetu 

Sorvali, Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo, 2012 
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2.4 Väestö ja työpaikat 

Alueella ei ole työpaikkoja. Alueella on 5 rakennettua asuinrakennusta sekä yksi raken-

nettu loma-asunto. 

2.5 Rakennettu ympäristö 

2.5.1 Kokonaisrakenne ja maankäyttö  

Kiinteistöillä Verkkomäki 781-407-4-162, Lehtosalo 781-407-4-163, Verkkoniemi 781-407-

4-127 ja Hunninkala 781-423-1-316 on rakennetut rakennuspaikat. Rakennukset on osoi-

tettu muutettavassa rantaosayleiskaavassa rakennetun rakennuspaikan symbolein. Kiin-

teistöllä Verkkomäki 781-407-4-162 on myös sauna, joka sijaitsee voimassa olevan ranta-

osayleiskaavan maa- ja metsätalousalueella. Kiinteistöt Vaajalahti 781-416-4-160 ja Ran-

tamala 781-412-1-148 ovat kaavamuutosalueen osalta rakentamattomia. 

2.5.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Sysmän maisemarakenteessa Päijänne, jylhät kallioselänneseudut ja viljelymaisemat 

ovat merkittäviä tekijöitä. Päijänteen reuna-alueet ovat tyypillisesti kallioselännevaltaisia 

ja voimakkaita topografialtaan, paikoin jopa vuorimaatyyppisiä. Vesistöjä on runsaasti, 

kun taas peltoalueita on vähän.  

Suunnittelualue kuuluu maisemallisesti Hämeen viljely- ja järvimaahan, joka jakautuu 

vielä pienempiin osiin. Näistä suunnittelualue sijoittuu Päijänteen seudun osa-alueeseen. 

Päijänteen seudun asutuksella on historiallisen pitkät perinteet, ja alueella on tehty paljon 

rautakautisia asuinpaikkalöytöjä. 

Alueelta on laadittu Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan arkeologinen inventointi 

vuonna 2012 (Eetu Sorvali, Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo, 

2012). Osa-alueen 1 rajapinnassa sijaitsee kaksi kiinteää muinaisjäännöstä, kivikautiset 

asuinpaikat Kuismin ja Verkkoniemi. 

Verkkoniemi 

Asuinpaikka sijaitsee Lentämänselän ja Liikolanlahden väliseen Haapasalmeen pistä-

vässä Verkkoniemessä, Liikolantien varressa. Paikka on loivasti koilliseen viettävää hie-

kansekaista savipeltoa ja tasaista pihamaata. Paikan eteläpuolella virtaa puro Haapasal-

meen.  

Kohde on todettu 1965, jolloin pellon pinnasta löytyi Liikolantien molemmin puolin kvart-

sia. Maantie halkaisee asuinpaikan. Pohjoisempi löytöalue on nykyisin nurmella ja sen 

kohdalle on ajettu hiekkaa pallokentän pohjaksi. Eteläisempi löytöalue on edelleen pel-

tona. Vuoden 2006 inventoinnissa asuinpaikasta ei saatu lisähavaintoja, koska pelto oli 

heinällä. 
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Kuismin 

Asuinpaikka sijaitsee Liikolanlahden Haapasalmen etelärannalla, Verkkoniemen talosta 

300 m luoteeseen. Paikka on melko jyrkästi itään viettävää entistä peltoa, jossa kasvaa 

nykyisin istutusmetsää. Paikalta 50 m pohjoiseen on kesähuvila.  

Asuinpaikka on todettu 1965, jolloin pellosta on löydetty kvartsia, muun muassa kaavin. 

Maasto on kivikautiseen asutukseen sopiva. 

Kaava-alueelle sijoittuu yksi rakennetun ympäristön arvokohde, Liikolanlahdessa sijait-

seva Verkkoniemen tilakeskus. 

Verkkoniemen tilakeskus Liikolanlahden rannalla lienee asutettu 1800- luvun kuluessa. 

1800-luvun puolimaissa rakennettua pitkää ja matalaa päärakennusta on jatkettu 1800-

luvun loppupuolella. Pihapiiriin kuuluvat pitkä aittarivi sekä vanha puimala ja riihi. Sement-

titiilinavetassa on jäljellä osia aikaisemmasta luonnonkivinavetasta. Rantatörmälle nauha-

maisesti rakennettu pihapiiri on avoin Liikolan tielle ja muodostaa talonpoikaista rakenta-

mistapaa edustavan kokonaisuuden. (Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 

Nina Könönen/Hämeen ympäristökeskuksen moniste 98/2005). 

2.5.3 Palvelut 

Kaava-alue tukeutuu pääasiassa Sysmän taajaman palvelutarjontaan. 

2.5.4 Liikenne ja yhdyskuntatekninen huolto  

Alueen 1 välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhdystie 15044 (Valittula- Taipale- Liikola). 

Kaavan alue 1 kuuluu Pohjois-Sysmän vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen.  

2.6 Luonnonympäristö 

Kaava-alueelta on tehty luonto- ja maisemaselvitys vuonna 2011 (Päijänteen rantojen 

luonto- ja maisemaselvitys 2011, Teppo Häyhä ja Sirpa Rautiainen), jossa todetaan, että 

”Päijänteen itärannat kuuluvat eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, niin sanotun 

vuokkovyöhykkeen ja Järvi-Suomen vaihettumisalueeseen. Etelä-Hämeen lehtokeskus 

ulottuu Sysmän keskiosiin asti. Lehtokeskuksissa lehtomaisten metsien ja lehtojen esiin-

tyminen on melko yleistä. Päijänteen rantojen vallitsevat metsäkasvillisuustyypit ovat 

tuore kangas (MT) ja lehtomainen kangas (OMT). Kallioisilla alueilla on kalliomännikköä 

sekä kallioista kuivan kankaan (CT) metsää. Kallioisten alueiden kangasmetsät ovat 

yleensä tuoretta (MT) tai kuivahkoa kangasta (VT). Kalliometsiä on etenkin selällä sijait-

sevissa saarissa. Kuivia (CT) ja kuivahkoja kankaita (VT) tavataan myös alueen harju-

muodostumien yhteydessä. ” 

Nyt laadittavan kaavan alueella 3 sijaitsee luontoselvityksen kohde: 

64 Hunninkalan notko, metsälain erityisen tärkeä elinympäristö 

”Hunningaksen niemen länsirannalla, pienen lahden pohjukassa on saraluhtaa ja tulvai-

nen rantalepikko. Rantasaraikko on viiltosaravaltaista vesi- ja luhtakasvillisuuden väli-
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muotoa. Rantametsän puusto on tasarakenteista, tervaleppä- ja hieskoivuvaltaista. Alus-

puusto ja pensaskerros ovat hyvin niukkoja. Lahopuusto puuttuu. Aluskasvillisuus on se-

koitus tulvaisten korpien ja kosteiden lehtojen kasveja. Paikalla kasvavat rentukka, met-

säalvejuuri, suo-orvokki, pitkäpääsara, rönsyleinikki, rantamatara, lehtoarho, suo-orvokki 

ja punakoiso. Huomionarvoiseen lajistoon kuuluu lepikon ja kangasmetsän rajan tuntu-

massa niukkana kasvava tähtitalvikki.” 

2.6.1 Pohjavesi  

Kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella.  

2.7 Ympäristön häiriötekijät 

Alueelta ei ole tiedossa erityisiä häiriötekijöitä. 

 
3 TAVOITTEET 

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla tarkistetaan aiempaa Päijän-

teen ranta-alueiden osayleiskaavan muutosta. 

Osayleiskaavan muutoksessa on kyse kaavan korjaamisesta olemassa olevan tilanteen 

mukaiseksi tai maanomistajan toiveiden mukaiseksi rakennuspaikkojen sijoittelun ja tule-

vaisuuden tarpeiden suhteen. 

Kaava-alueen 1 (Verkkomäki 781-407-4-162, Lehtosalo 781-407-4-163 ja Verkkoniemi 

781-407-4-127) osalta tavoitteena on osoittaa uusi vakituisen asumisen rakennuspaikka 

sekä siirtää SR-17- merkintä koskemaan oikeaa rakennusryhmää. 

Kaava-alueen 2 (Vaajalahti 781-416-4-160) osalta tavoitteena on siirtää rakennuspaikkaa 

luoteeseen siten, ettei olemassa oleva tie kulje rakennuspaikan läpi. 

Kaava-alueen 3 (Hunninkala 781-423-1-316) osalta tavoitteena on siirtää tilan eteläosaan 

osoitettu rakentamaton lomarakennuspaikka tilan pohjoisosaan.  

Rakennuspaikan siirron perusteena on pohjoisen alueen rakentamiselle suotuisampi si-

jainti maastonmuotojen, vapaan rannan määrän, kulkuyhteyksien järjestämisen sekä 

luonto- ja maisema-arvojen kannalta. Eteläosa on vaikeasti rakennettava muun muassa 

maaston alavuuden vuoksi. 

Kaava-alueen 4 (Rantamala 781-412-1-148) osalta tavoitteena on lomarakennuspaikan ra-

jaaminen pienemmäksi niin, että rakennuspaikan sisällä oleva venevalkamaoikeus raja-

taan rakennuspaikan ulkopuolelle osaksi M-aluetta. 

3.1 Mitoitusperusteet 

Kaavamuutoksella ei muuteta Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutok-

sen mitoitusta eikä mitoitusperusteita. 
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Sysmän kunnanhallitus on 3.3.2011 (§ 17) hyväksynyt Päijänteen rantaosayleiskaavan 

muutoksessa noudatettavat mitoitusperusteet, joita käytetään myös nyt laadittavassa 

ranta-alueiden osayleiskaavan osittaisessa muutostyössä. 

Kaavalla osoitetaan yksi uusi rakennuspaikka alueelle 1. Uuden rakennuspaikan sijoitta-

mista käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 11.4.2017. Uuden rakennuspaikan sijoittamista 

puoltavat sijainti suhteellisen tiiviissä kylärakenteessa sekä rantarakentamisvyöhykkeellä 

(ara). Lisäksi rakennuspaikka on osoitettu voimassa olevan rantaosayleiskaavassa pinta-

alaltaan tarpeeksi suureksi kahdelle rakennuspaikalle eikä se sijoitu suoraan rantaan. 

 

4 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SEN PERUSTELUT 

4.1 Yleisperustelu ja kuvaus 

Kaavan muutos perustuu Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen (2013) 

mitoitukseen ja mitoitusperusteisiin. 

Kaavan muutoksella on osoitettu kiinteistöjen rakennuspaikat voimassa olevan kiinteistö-

jaon sekä maanomistajien sopimusten ja tavoitteiden mukaisesti. Vapaan rannan määrä 

ei vähene. 

Muutettavassa kaavassa on kaavamuutosalueille osoitettu rakennuspaikkoja seuraavasti: 

Alue 1 (781–407-4-162 Verkkomäki, 781–407-4-163 Lehtosalo, 781–407-4-127 Verkko-

niemi), yksi rakennettu maatilakeskus, yksi rakennettu asuinrakennus ja yksi rakennettu 

lomarakennuspaikka. 

Alue 2 (781–416-4-160 Vaajalahti), 1 rakentamaton lomarakennuspaikka 

Alue 3 (781–423-1-316 Hunninkala), 3 rakennettua asuinrakennusta sekä rakentamaton 

lomarakennuspaikka 

Alue 4 (781–412-1-148 Rantamala), 1 rakentamaton lomarakennuspaikka 

4.2 Maanomistus 

Kaavan muutos ei vaikuta naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyteen tai maise-

maan. 

Rakennuspaikkojen siirto on tehty niin, että siirretyt rakennuspaikat pysyvät saman maan-

omistajan kiinteistöillä. 

4.3 Kokonaismitoitus 

Kaavan muutos perustuu Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen (2013) 

mitoitukseen ja mitoitusperusteisiin. 

Em. mitoitusta ei muuteta kaavamuutoksella.  

Uusi rakennuspaikka alueella 1 perustuu alueen sijaintiin rantarakentamisvyöhykkeellä. 
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4.4 Maankäyttö 

4.4.1 Asuminen 

AP/1  Pientalovaltainen asuntoalue 

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat ympärivuotisen asutuksen alueet. Rakennuspai-

kalle saa asuinrakennuksen lisäksi rakentaa saunarakennuksen ja talousrakennuksia. 

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enimmillään 7% rakennuspaikan pinta-

alasta kuitenkin enintään 500 k-m2.  Luku AP merkinnän jälkeen osoittaa alueen raken-

nuspaikkojen enimmäismäärän. 

Merkinnällä on osoitettu osa kiinteistöistä 781-407-4-162 ja 781-407-4-163 alueella 1 

sekä osa kiinteistöstä 781-423-1-316 alueella 3. AP- aluevaraus on osoitettu voimassa 

olevan osayleiskaavan laajuisena. Kiinteistön 781-407-4-162 saunarakennus jää alueva-

rauksen ulkopuolelle. 

Kaavan alue 1 kuuluu rantarakentamisalueeseen (ara). Alueelle saa muodostaa raken-

nuspaikkoja joko ympärivuotiseen asumiseen tai loma-asumiseen. Vakituisen asunnon 

tulee täyttää sille asetetut tekniset määräykset sekä vesihuollolle asetettavat määräykset. 

Kullekin rakennuspaikalle sallittu käyttötarkoitus ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yh-

teydessä. 

Kaavassa osoitettu uusi rakennuspaikka alueella 1 perustuu kohteen sijaintiin suhteelli-

sen tiiviissä kylärakenteessa rantarakentamisalueella. 

AM Maatilojen talouskeskusten alue 

Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja palvelevaa rakentamista 

asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksineen. Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi enintään 

2-kerroksista asuinrakennusta ja rantasaunan. Asuinrakennusten yhteenlaskettu kerros-

ala saa olla enintään 600 k-m2. 

Merkinnällä on osoitettu osa kiinteistöstä 781-407-4-127. 

RA/1 Loma-asunto alue 

Luku RA merkinnän jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. Ra-

kennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala saa olla enimmillään 7% rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin 

enintään 500 k-m2. Olemassa olevilla alle 2000m2 rakennuspaikoilla rakennusoikeus on 

enintään 150 k-m2.  Rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä 

saa olemassa olevaa rakennusta peruskorjata tai tuhoutunut rakennus korvata uudella 

vastaavalla rakennuksella, mikäli se soveltuu paikalle. 

Merkinnällä on osoitettu osa kiinteistöistä 781-407-4-127 ja 781-407-4-163 alueella 1, osa 

kiinteistöstä 781–416-4-160 alueella 2, osa kiinteistöstä 781–423-1-316 alueella 3 ja osa 

kiinteistöstä 781–412-1-148 alueella 4.  

Loma-asuntoalueen sijainti alueella 1 osoitetaan vastaavana kuin voimassa olevassa ran-

taosayleiskaavassa. Lomarakennuspaikan sijaintia alueella 2 muutetaan kaavalla, jotta 
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olemassa oleva tie ei jakaisi rakennuspaikkaa kahteen osaan. Alueen 3 lomarakennus-

paikkaa muutetaan tilan pohjoisosaan, joka on rakennettavuuden, maaston, kulkuyhteyk-

sien järjestämisen ja luonnonolojen kannalta soveltuvampi kuin voimassa olevassa kaa-

vassa osoitettu rakennuspaikka. Lomarakennuspaikan sijainti alueella 4 muutetaan, jotta 

rakennuspaikan sisällä oleva venevalkamaoikeus rajataan rakennuspaikan ulkopuolelle.  

4.4.2 Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet  

Rakentamattomat ranta-alueet osoitetaan maa- ja metsätalouteen. 

M  Maa- ja metsätalousvaltainen alue.  

Alueen metsänkäsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ranta-alueita kos-

kevia metsänhoitosuosituksia.  Alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siir-

retty AP ja/tai RA alueille. 

4.4.3 Palvelut 

Kaavalla ei ole osoitettu palveluita. Alue tukeutuu Sysmän taajaman palvelutarjontaan. 

4.4.4 Yhdyskuntatekninen huolto  

Kaava-alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan ympäristöviranomaisten hyväk-

symällä tavalla. 

4.4.5 Kulttuuriympäristö ja luonnonympäristö  

SM Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös 

Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Alu-

etta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella Museoviraston kanssa.  

Kaavassa on osoitettu seuraavat kohteet: 

SM-57 Kuismin, kivikautinen asuinpaikka 

SM-58 Verkkoniemi, kivikautinen asuinpaikka 

 

SR Suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristö 

Rakennuksen purkamiseen tulee olla pakottava syy ja rakennusviranomaisen lupa. Ra-

kennuksessa tehtävien muutos- ja korjaustöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen 

kulttuurihistoriallisesti arvokas ja maiseman kannalta merkittävä luonne säilyy. Kohteen 

purku-, muuutos- ja uudisrakenustöihin tulee pyytää museoviranomaisen lausunto, Nu-

mero merkinnän alapuolella viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon. 

Kaavassa on osoitettu seuraava kohde: 

SR-17 Verkkoniemi. 
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Liikolanlahden rannalla sijaitseva Verkkoniemen tilakeskus on luultavasti tullut asutetuksi 

1800-luvulla. Tilan päärakennus on vuosisadan puolivälistä, tosin sen laajennusosa on 

rakennettu 1800-luvun lopussa. Nauhamaisesti rannan suuntaisessa pihapiirissä sijaitsee 

myös sementtitiilinen navetta, aittarivi, puimala ja riihi. 

 

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.  

Mahdollinen metsälain 10 §:n tai luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen kohde tai joku muu 

ympäristö- tai luonnonarvoiltaan merkityksellinen kohde. Kasvillisuutta tai maaperää ei 

saa käsitellä siten, että alueen luonnonarvot vaarantuvat. Alueen rakennusoikeus tilakoh-

taisesti siirretty AP-, RA- ja AM-alueille. 

Kaavassa on osoitettu kohde: 

64 Hunninkalan notko, metsälain erityisen tärkeä elinympäristö, saraluhta ja tulvainen 

rantalepikko. 

4.4.6 Yleismääräykset 

• Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä ole-

ville RA-, AP- ja AM -rakennusalueille. (MRL 72§). Samoin rakennuslupa voidaan 

myöntää asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän saunarakennuksen rakentami-

seen MRL 72§:n mukaisesti. 

• Rakennuspaikan suuruuden tulee olla Sysmän kunnan rakennusjärjestyksen mu-

kainen. 

• Rakennusten minimirantaviivaetäisyydessä, sopeutumisessa ympäristöön, sijoit-

telussa ja rakennusten enimmäismäärässä tulee noudattaa Sysmän kunnan ra-

kennusjärjestyksen määräyksiä. 

• Rakennusten sopeutumiseen ympäristöön ja sijoittumiseen rakennuspaikalle tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan 

väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei 

saa poistaa. 

• Ranta-alueelle sijoittuvien RA- ja AP-alueiden takarajoja voidaan erityisestä 

syystä laajentaa M-alueelle enintään 100m etäisyydelle rantaviivasta kuitenkin 

siten, että AP-alueiden sivurajojen välistä leveyttä noudatetaan. 

Jätevesien käsittely ja jätehuolto 

• Jätevedet käsitellään siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien 

käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sääde-

tään, milloin kiinteistö ei ole liitettävissä em. verkostoon. 
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• Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä 

sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asi-

anmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspai-

kalla riittävän etäällä rantaviivasta. 

• Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnassa käy-

tössä olevia jätehuoltomääräyksiä. 

• Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Sysmän kunnan 

kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. 

Tiestö 

• Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa olevien 

liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensi-

sijaisesti tapahtua samasta liittymästä. 

• Tieviranomaisen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista 

tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta 

4.4.7 Toteuttaminen 

Kaava-alueen rakennuspaikkojen rakentaminen toteutuu rantaosayleiskaavan muutoksen 

saatua lainvoiman maanomistajien omalla aikataululla. 
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5 RANTAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

5.1 Oikeusvaikutukset 

Tämä rantaosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Tätä ranta-

osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena kaava-

määräyksissä osoitetuilla alueilla (MRL 72§ 1 momentti). Rakentamisen määrä ja sijoittu-

minen on kaavassa osoitettu maanomistajakohtaisesti. 

5.2 Taloudelliset vaikutukset 

Rakennuspaikkojen vähäinen siirto lisää rakennuspaikan houkuttelevuutta ja täten lisää 

todennäköisyyttä rakentamisen toteutumiseen. Muutoin nyt laadittavalla kaavalla ei kat-

sota olevan erityisiä taloudellisia vaikutuksia verrattuna muutettavaan rantaosayleiskaa-

vaan. 

5.3 Liikenteelliset vaikutukset 

Kaavan alueilla 2 ja 4 kaavalla muutetaan rakennuspaikkojen sijaintia niin, että olemassa 

oleva tie ja venevalkamaoikeus rajataan rakennuspaikkojen ulkopuolelle. Muutos rauhoit-

taa rakennuspaikkoja. Kaavan alueella 1 tulee huolehtia maantieliittymän luvanvaraisuu-

desta. Muutoin nyt laadittavalla kaavalla ei katsota olevan liikenteellisiä vaikutuksia. Kaa-

van alueella 3 kulkuyhteyden järjestäminen rakennuspaikalle paranee verrattuna voi-

massa olevaan rantaosayleiskaavaan.  

5.4 Ympäristövaikutukset 

Rakennuspaikkojen kokonaismäärä alueella lisääntyy yhdellä verrattuna nykyiseen kaa-

vaan. Uusi rakentaminen sijoittuu suhteellisen tiiviiseen kylärakenteeseen rantarakenta-

misalueella eikä rakennuspaikalla ole suoraa rantayhteyttä. Asiaa on käsitelty aloitusvai-

heen viranomaisneuvottelussa 11.4.2017.  

Rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan niin, että rakennuspaikkojen rakennettavuus sekä 

maisemalliset arvot ja vapaan rannan yhtenäisyys tulee huomioitua mahdollisimman hy-

vin, paremmin kuin muutettavassa kaavassa. Rakennukset voidaan sijoittaa rakennuspai-

kalle niin, ettei maisemassa tapahdu oleellisia muutoksia. 

Arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristön kohteet on huomioitu laadittujen selvitysten pe-

rusteella. Kaavalla tarkistetaan suojeltavan rakennuksen tai rakennetun ympäristön sym-

bolin (Verkkoniemen tilakeskus) sijaintia siten, että se vastaa kohteen todellista sijaintia. 

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksessa (2013) suojelusymboli oli osoi-

tettu väärään rakennusryhmän kohdalle. Tarkistustarve todettiin viranomaisneuvotte-

lussa. 

Kaavan alueella 3 muutetaan rakentamattoman lomarakennuspaikan sijaintia siten, että 

rakentaminen sijoittuu luonnonolojen, kulkuyhteyden järjestämisen, maastonmuotojen ja 

käytön kannalta parempaan paikkaan. Yhtenäisen vapaan rannan määrä kasvaa verrat-
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tuna muutettavaan kaavaan. Rakennuspaikan siirron myötä niemi jätetään kokonaan ra-

kentamatta. Rakennuspaikka on osoitettu muutettavan mukaisen rakennetun rannanosan 

päähän kahden rakennetun rannanosan väliin. Muutettavassa kaavassa näiden em. ra-

kennettujen rannanosien välissä on noin 50 metrin rannan osa, joka on osoitettu maa- ja 

metsätalousalueena (M). Tätä muutettavan kaavan mukaista noin 50 metrin rakentama-

tonta rannanosaa ei lasketa varsinaiseksi yhtenäiseksi vapaaksi rantaviivaksi lyhyytensä 

vuoksi. Näin ollen voidaan todeta, että yleisten rantojen maankäytön suunnitteluohjeiden 

mukaan kaavan muutoksella tiivistetään rakentamista ja lisätään vapaata rantaviivaa.  

5.5 Vaikutukset lähialueisiin ja naapurikiinteistöihin 

Kaavan muutoksella ei ole oleellisia vaikutuksia lähialueisiin. Kaavan muutoksella osoite-

taan alueelle yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka. Uusi rakennuspaikka tai rakennus-

paikkojen siirtämiset eivät aiheuta muutoksia naapurikiinteistöjen rakennuspaikoille. 

5.6 Muut vaikutukset 

Kaavalla ei katsota olevan muita vaikutuksia. 
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6 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

Aloitusvaihe  

– Kunnanhallituksen päätös kaavan käynnistämisestä 23.10.2017 (§ 274) 

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 29.11.2017 

– Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRA § 18) 11.4.2017.  

Luonnosvaihe   

– Luonnos kunnanhallituksessa 23.10.2017 § 274.  

– Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30§) 29.11.–29.12.2017.  

Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana jätettiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Hämeen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei nähnyt tarpeellisena antaa lausuntoa kaava-

luonnoksesta. Lausuntoihin ja mielipiteeseen on laadittu vastineet, jotka ovat selostuksen 

liitteenä 2. Valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaavan muutosalueen 2 rakennus-

paikan sijaintia muutettiin vähäisesti maanomistajan toiveen mukaisesti. Muita muutoksia 

kaavakarttaan ei tehty. Yleismääräyksiä tarkistettiin radonin huomioimisen osalta. Kaava-

selostusta tarkistettiin muun muassa vaikutusten arvioinnin, tavoitteiden ja perusteiden 

osalta. 

Ehdotusvaihe  

– Osayleiskaavaehdotus kunnanhallituksessa _._.201_ § _ 

– Osayleiskaavaehdotus nähtävillä (MRA 19§) _._–_._.201_.  

Hyväksyminen  

– Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan _._.201_ § x. 

 

Ehdotusvaiheen aikana jätetyt lausunnot ja mielipiteet esitetään hyväksymisvaiheessa. 

Lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan vastineet. 

 

Turku, 23.5.2017, 28.2.2018 

 

Sweco Ympäristö Oy 

 

 

Petri Hautala Maria Kirveslahti 

Kaavasuunnittelija Suunnittelija 

Maanmittausinsinööri Ins. (AMK) 


