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SYSMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukainen 
asiakirja, joka laaditaan jokaisessa kaavoitushankkeessa prosessia käynnistettäessä.  OAS:n 
tarkoituksena on antaa kuntalaisille ja muille osallisille tietoa kaavan laatimisesta ja kaavan 
vaikutusten arvioinnista sekä edistää vuorovaikutteisuutta kaavasuunnittelussa. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa voidaan kaavoitusprosessin edetessä täydentää ja päivittää. 
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1. Kaavoitettavan alueen sijainti 
 
 Osayleiskaavan muutos ja laajennus laaditaan Sysmän keskustaajaman alueelle sekä 
 taajaman lähiympäristöön. 
 

 
 
 

Kuva 1. Kaavan suunnittelualueen alustava rajaus (Maanmittauslaitos, lupa nro 215/MML/08) 
 
Liitteessä 1 on osoitettu kaavan suunnittelualueen rajaus, jonka koko on noin 1160 ha. 
Aluerajaus noudattaa pitkälti nykyisen, v. 1988 hyväksytyn Taajaman osayleiskaava-
alueen rajausta. Vaikka osayleiskaavan muutos käsittää myös laajennuksia, ei 
osayleiskaavoitetun alueen kokonaisala olennaisesti muutu, sillä suunnittelualueesta 
on rajattu pois tiettyjä alueita, jotka ovat vuosien saatossa siirtyneet oikeusvaikutteisen 
Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan piiriin. 
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2. Osayleiskaavan tarkoitus 

 
MRL 35 § mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskunta-
rakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen 
sovittaminen. Sysmässä taajaman osayleiskaavan muutoksella osoitetaan keskus-
taajaman kehittämistä varten tarpeelliset maa-alueet ja niiden käytön periaatteet. 
Alueita osoitetaan mm. keskustatoiminnoille, asumiselle, palveluille, maataloudelle, 
teollisuudelle, yhdyskuntatekniselle huollolle, virkistykselle sekä liikenteelle. 
 
Sysmän ensimmäinen, kokeellinen osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
15.11.1988. Kaavan maankäytön ajallinen perspektiivi ulotettiin tuolloin vuoteen 2010. 
Kaava on oikeusvaikutukseton. Kaavaan tehtiin myöhemmin osittainen muutos, joka 
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.6.1994.  
 
MRL 36 § velvoittaa, että kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta 
ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, 
koska nykyisen oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan vaikutus taajaman kehittä-
misen ohjaamiseksi on riittämätön. Uusi osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeus-
vaikutteisena, jolloin se ohjaa paremmin tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maan-
käyttöön ja rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa. Kaavan ajallinen perspektiivi 
asetetaan vuoteen 2035. 

 
Kuva 2. Ote vuonna 1988 hyväksytystä Sysmän 
osayleiskaavasta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. Ote vuonna 1994 hyväksytystä Sysmän 
osayleiskaavan  muutoksesta 
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3. Osayleiskaavan tavoitteet 
 

Taajaman osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa 
kunnan kehityksen kannalta taloudellinen, toiminnoiltaan tarkoituksenmukainen ja 
asukkaille sekä vapaa-ajan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja turvallinen taajama-alue, 
jossa toimintoja kehitetään sopusoinnussa maisema- ja luontoarvojen sekä 
historiallisten miljööarvojen kanssa.  
 
Työssä huomioidaan mm: 

  tärkeiden maisema-alueiden ja näkymien säilymisen turvaaminen  
- mm. järvinäkymien saaminen paremmin osaksi kyläkuvaa 

 keskustan sekä keskusraitin yleisilmeen kehittäminen nykyistä yhtenäisemmäksi 

  torialueen kehittäminen 

  rakennetun ympäristön arvojen ja säilytettävien kohteiden turvaaminen 

  Sysmän kyläkuvan omaleimaisuuden -  Sysmän ilmeen - korostaminen 

  selkeiden toiminnallisten osa-alueiden luominen mahdollisuuksien mukaan  
- nykyisin asutus on limittynyt taajamatoimintoihin hyvin 

  taajamarakenteen tiivistäminen paikallisesti tarkoituksenmukaisissa puitteissa 

  julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä teollisen toiminnan tarpeiden huomioiminen 

  kasvavan vanhusväestön tarpeiden huomioon ottaminen 

  päiväkotien ja koulujen maankäytölliset tarpeet ja sijainti 

  kulttuuripalveluiden tavoitteelliset tilavaatimukset ja tilojen sijoittuminen 

  liikuntapaikkojen tarve ja sijainti 

  ulkoilu- ja viheralueiden riittävyys ja sijainti 

  maatalouden tarpeiden huomioiminen 

  tieverkoston riittävyys ja turvallisuuden parantaminen 

  infrastruktuurin riittävyys, sijoittuminen ja järkevä hyödyntäminen 
  
Yleiskaavatyön kokonaisvaltaisena tavoitteena on määritellä yhteiset suuntaviivat ja 
lähtökohdat keskustan kehittämiselle ja yksityiskohtaisemmalle asemakaavoitukselle. 
Tarkempi tavoitteiden asettelu tapahtuu kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä. On 
kuitenkin tärkeää huomioida, että asioita ei ole tarkoitus lähteä  ratkomaan liian 
yksityiskohtaisella tasolla, vaan yleiskaavalle ominaisella tarkkuudella, laajuudessa ja 
mittakaavassa. 
 
  

 

4. Suunnittelun lähtökohdat 
 

Osayleiskaavan muutos ja laajennus laaditaan lähtökohtaisesti samalla yleispiirteisellä 
tarkkuustasolla kuin vanha, oikeusvaikutukseton Taajaman osayleiskaava (1988). 
Tavoitteena on yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, jolla on riittävät oikeusvaikutukset. 
Kaavan oikeusvaikutukset määritellään tarkemmin suunnittelutyön edetessä.  
 
Suunnittelutyön pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa, joka 
on muunnettavissa dwg-muotoiseksi osayleiskaavan pohjakartaksi (ETRS-GK26) 
taajaman alueelta. 
 

 4.1 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- 



5 
 

ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhdysverkostoja, energiahuoltoa, 
luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Tavoitteiden taustalla on 
pyrkimys hyvän elinympäristön 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. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
Sysmän kuntaa koskevat seuraavat tavoitekokonaisuudet: 
- Toimiva aluerakenne 
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen on vireillä. Uudistustyön 
eteneminen ja mahdolliset uudistetut tavoitteet otetaan tarvittaessa huomioon 
kaavatyössä. 

 

 4.2 Maakuntakaava  

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäytön yleis-
piirteinen suunnitelma koko maakunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteesta ja 
alueiden käytöstä. Se on korvannut aikaisemman seutukaavan. Maakuntakaavalla 
varataan asumisen, liikenteen, teknisen huollon, suojelun, virkistyksen, palveluiden ja 
yritystoiminnan kannalta tarpeelliset maa-alueet maakunnan mittakaavassa pitkällä 
tähtäimellä. Maakuntakaavassa ei käsitellä maankäytön yksityiskohtia, jotka 
ratkaistaan kuntien laatimilla yleis- ja asemakaavoilla. Maakuntakaava toimii ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa. 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 laadinta käynnistyi vuonna 2010 ja 
maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 § 
19 maakuntakaavan 2014 tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 
mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että maakuntakaava kumoaa 
voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan 2006. 
 

Kuva 5. Ote Päijät-Hämeen 
maakuntakaavasta 2014 (Päijät-Hämeen liitto 
2016). Kaava-alueen rajaus merkitty karttaan 
vihreällä. 
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4.3 Yleiskaavat   

Sysmän taajama-alueen kokeellinen osayleiskaava hyväksyttiin Sysmän kunnan-
valtuustossa 1988 (Liite 2a) ja sitä koskeva osittainen muutos 13.6.1994 (Liite 2b). 
Ensimmäisen osayleiskaavan ajallinen perspektiivi asetettiin vuoteen 2010. Kaavalla ei 
ole oikeusvaikutuksia, mutta se on osaltaan silti toiminut ohjeena asemakaavoja 
laadittaessa. Vuosien kuluessa tietyillä taajaman osayleiskaavan reuna-alueilla on tullut 
voimaan oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Kyseessä olevat Etelä-Sysmän ranta- ja 
kyläyleiskaavaan kuuluvat alueet on rajattu nyt laadittavan osayleiskaavamuutoksen 
ulkopuolelle. 
 

 4.4 Asemakaavat 

Valtaosassa suunnittelualuetta on voimassa asemakaava. Sysmän kirkonkylän alueen 
ensimmäinen asemakaava (tuolloin; rakennuskaava) vahvistettiin 16.12.1961. Nyt 
laadittavan osayleiskaavamuutoksen ja laajennuksen alueella on voimassa lukuisia eri-
ikäisiä, pienehköjä asemakaavan muutoksia, vaikka Sysmän vanhin asemakaava on 
edelleen voimassa osayleiskaavan reuna-alueilla. Voimassa olevat asemakaavat on 
koottu asemakaavayhdistelmäksi (ns. ajantasa-asemakaava), joka on tarkasteltavissa 
osoitteessa http://sysma.karttatiimi.fi/link/i5rj 
 

Kuva 6. 
 Asemakaavoitetut 

alueet  
opaskarttapohjalla 
(Sysmän kunta, 
2016)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sysmän leirintäalueen ympäristössä korttelissa 
44 on vireillä asemakaavan muutos tiloilla 
Kokkola 1:143, Koivikko 1:59, Jokio 1:396, 
Kokkolanranta 1:412 sekä osassa tiloja Leiri-
Kokkola 1:356, Airola 1:144, Markkinaranta 
1:423, Jussila 2:275 ja vesialue 876-1. 

 
Kuva 7. 
Karttaote  alueesta, 

 jossa on vireillä  
asemakaavamuutos.  

 
 
 
 
 
 
  

http://sysma.karttatiimi.fi/link/i5rj
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4.5 Sysmän kunnan rakennusjärjestys 

Sysmän kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
19.12.2011 ja otettiin käyttöön 1.1.2012. Rakennusjärjestyksen määräykset 
täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asema-
kaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen kaava sekä 
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen 
edelle. Rakennusjärjestys on ladattavissa kunnan verkkosivuilta osoitteessa: 
http://www.sysma.fi/rakennusjarjestys 
 

 4.6 Muut keskeiset selvitykset ja suunnitelmat    

- Kaavoituskatsaus 2016 
- Tieverkkosuunnitelmat (Uudenmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualue)  
- Teknisen ja energiahuollon verkostot (sijainti, mitoitus, kunto) 
- Kevyen liikenteen reitit 
 
 

5. Selvitykset 
 

Yleiskaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Suunnittelun lähtö-
kohtien ja tavoitteiden määrittämiseksi tarvitaan kaavoitettavalta alueelta tavanomaiset 
perusselvitykset mm. luonnonympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön osalta. 
Sysmän taajaman osayleiskaavatyön pohjaksi on olemassa kattava ja monipuolinen 
kokoelma selvityksiä ja muuta taajamaa koskevaa tietoaineistoa. Aineistoa 
täydennetään lisäselvityksillä yleiskaavan tarpeiden mukaan niin, että koossa on 
suunnittelun edellyttämät tarvittavat tiedot. Selvitystarpeet tarkentuvat varsinaisen 
yleiskaavatyön edetessä, minkä vuoksi uusia selvityksiä saatetaan joutua laatimaan 
vielä työn loppupuolellakin. 

 

 5.1 Laaditut selvitykset 

     5.1.1 Maisema 

 Päijät-Hämeen maisemaselvitys,  Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani 
Vuorinen (2007). Lahden ammattikorkeakoulu ja Päijät-Hämeen liitto. 

 Päijät-Hämeen perinnemaisemat, Antti Hovi (2000). Hämeen ympäristökeskus  
190/2000. 

 Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, 
Katriina Koski (2011). Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  

 Inventoinnissa osayleiskaavan suunnittelualueella ei todettu 
valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 
 

     5.1.2 Rakennettu kulttuuriympäristö 

 Suomalainen maaseututaajama muutospaineessa; Suomalainen maaseututaajama 
2010-luvulla –tutkimushankkeen loppuraportti, Eeva Aarrevaara (2015). Lahden 
ammattikorkeakoulu Oy:n julkaisusarja, osa 3. 

 Sysmän taajama-alueen kulttuuriympäristöselvitys, Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa 
Nisu (2012). Sysmän kunta: Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma 
EAKR-hanke. 
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 Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (KUKUSE), Nina Könönen (2005). 
Hämeen ympäristökeskuksen moniste 98/2005. 

 Sysmän taajaman muutos 1970-luvulta nykypäivään, Tiina Hahl, Elisa Lintukangas 
& Eeva Aarrevaara (2014). Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja A 
Tutkimuksia, osa 19. 

 Sysmän keskusraitin kehittäminen, Kaisu Fränti (2013). Tampereen teknillinen 
yliopisto, Arkkitehtuurin koulutusohjelma. 

 Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager (2006), Päijät-Hämeen 
liitto. Julkaisu A159/2006. 

 Päijät-Hämeen maisemaselvityksen osaraportti: Päijät-Hämeen taajama- ja 
kylätarkastelu, Eeva Aarrevaara, Carita Uronen & Tapani Vuorinen (2007). Päijät-
Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus & Lahden ammattikorkeakoulu. 

 RKY - Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto 
(2009). Museoviraton laatima inventointi, joka on valtioneuvoston 22.12.2009 
päätöksellä otettu Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun 
kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. 

 Inventointiin sisältyvä Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema sijaitsee 
osittain osayleiskaavamuutoksen alueella. 

 Kartanoelämää Itä-Hämeessä, Birgitta Stjernvall-Järvi (2009). Sysmän kirjakylä Oy. 

 Taidehistorian väitöskirja Kartanoarkkitehtuuri osana Tandefelt-suvun 
elämäntapaa, FL Birgitta Stjernvall-Järvi (2007). Jyväskylän yliopisto. 

 Itä-Hämeen kartanoinventointi, Virpi Tervonen, Heli Alho, Irene Översti (1998). 
Hämeen taidetoimikunta & Lahden ammattikorkeakoulu. 
 

     5.1.3 Arkeologiset selvitykset 

 Keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 
(2009). Sysmän kunta. 

 Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset, Päijät-Hämeen liitto (2008). 

 Muinaisjäännösrekisteri, Museovirasto, arkeologian osasto (2015). 

 Sysmän kunnan arkeologinen täydennysinventointi, Hannu Poutiainen (2004). 
Lahden kaupunginmuseo, Päijät-Hämeen maakuntamuseo & Neopoli Oy. 

 Sikalan rautakautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan koekaivaus, Mikroliitti Oy 
(2013). Sysmän kunta: Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma 
EAKR-hanke. 

 Päijät-Hämeen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, Esko Tikkala, Päivi 
Taipale & Eetu Sorvali (2012). Lahden kaupunginmuseo & Päijät-Hämeen liitto. 
Maakuntakaavan esiselvitys. 
 

     5.1.4 Luonnonympäristö 

 Sysmän kirkonkylän luontoselvitys, Teppo Häyhä ja Sirpa Rautiainen (2012). 
Sysmän kunta. 

 Täydennys em. luontoselvitykseen Huitiston tilan (ns. Jutikan alue) osalta, Teppo 
Häyhä (2016). 

 Sysmän Kirkkolahden viitasammakko- ja sudenkorentoselvitys, Enviro Oy (2013). 
Sysmän kunta. 

 Sysmän lintuvedet: Hoito- ja käyttösuunnitelma, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy: 
Esa Lammi & Markku Nironen (2003). Hämeen ympäristökeskuksen julkaisu 
79/2003. 

 Sysmän luontokohteet -esite, Kestävä kumppanuus luonnonsuojelussa -projekti 
(2003). Sysmän Kehitys Oy, Sysmän kunta. 
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 Sysmän Markkinarannan suunnittelualueen vesikasvillisuus- ja sukeltajaselvitykset, 
Suomen luontotieto Oy (2014). Sysmän kunta. 

 Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma: Sysmän kohteet, A. Hirvonen 
(2005). Hämeen ympäristökeskuksen monistesarja 104/2005. 

 suunnittelualueella ei ole yleissuunnitelman mukaisia kohteita 
 

     5.1.5 Liikenne 

 Sysmän taajaman liikenneselvitys, Pöyry Finland Oy (2014). Sysmän kunta: 
Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke. 

 Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Päijät-Hämeen liitto (2014). 
Julkaisu A209/2014. 

 Päijät-Hämeen joukkoliikenneselvitys - Päijät-Hämeen liikennejärjestelmä-
suunnitelman osaraportti, Ramboll Finland Oy & Linea Konsultit Oy (2006). 

 Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma 2006, Tiehallinto, Hämeen 
Tiepiiri (2005). 

 Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma, WSP Finland Oy (2011). 
 

     5.1.6 Vesihuolto 

 Taajaman hulevesiselvitys, Ramboll Finland Oy (2014). Sysmän kunta: 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hulevesien hallinta Sysmän taajamassa 
EAKR-hanke.  

 Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jonna Markkanen 
(2013). Heinolan kaupunki, ympäristötoimi. 

 Sysmän vesihuollon kehittämissuunnitelma, Ramboll Finland Oy (2014).  

 Päijät-Hämeen maakunnan vesihuollon yleissuunnitelma, Kuntien palvelurakenten 
kehittämisprojekti - PAKETTI (2011). Päijät-Hämeen liitto. 

 Vesihuollon tulvariskit Hämeessä, Heli Ranta-aho (2016). Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 

 Vesihuollon verkostokartat 
 

     5.1.7 Muut selvitykset 

 Sysmän muuttuva keskus II – Meijeriltä Markkalan risteykseen, Heikki Helin (2014). 
Sysmän Liikolan Nuorisoseura. Paino: Padasjoen Kirjapaino. 

 Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila, Viivi Liuksiala (2012). Päijät-
Hämeen liitto. Maakuntakaavan 2014 valmisteluvaiheen selvityksiä, julkaisu 
A200/2012. 

 Sysmän taajaman asukaskysely, Petra Reimi (2013). Sysmän kunta: Sysmän 
rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke. 

 Kaupan korjattu työraportti, Päijät-Hämeen liitto (2016). 

 Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvitys, FCG Finnish Consulting Group Oy 
(2012). Päijät-Hämeen liitto. 

 Kuntakohtaiset väestötiedot, Tilastokeskus (2014). Saatavilla: 
http://tilastokeskus.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/781.html 

 Muut maakuntakaava 2014:n selvitykset 
 
 

  

http://tilastokeskus.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/781.html
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5.2 Osayleiskaavatyön yhteydessä tehtävät selvitykset 
 

 Modernin rakennuskannan inventointi: v.1950 ja sen jälkeen valmistuneet  

 Maanomistusolot: suurimmat yritykset, kunta, seurakunta, valtio 

 Maaperäselvitys kartta-aineiston pohjalta 

 Yhdyskuntateknisen huollon verkostot: vesihuolto, sähköverkko, 
tietoliikenneverkko, kaukolämpö 

 Liikenne: Uudenmaan ELY-keskuksen suunnitelmat (liikenteen tarkoituksen-
mukainen järjestäminen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytykset) 
sekä valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016 ja Päijät-Hämettä koskeva 
5000 henkilön lisäotanta 

 Väestö- ja työpaikkaennusteet: väestön rakenne ja kehitys (ennusteet)  
osayleiskaavan alueella 

 Elinkeinoselvitys, toimintaedellytykset: kaupalliset palvelut, maatalous, teollinen 
toiminta yms. 

 Julkiset palvelut: koulut ym. sosiaaliset palvelut, kulttuuripalvelut 

 Virkistysalueet: virkistysalueselvitys 

 Muut tehtävät selvitykset: Mahdolliset tulva-alueet ja muut ympäristöhaitat, 
pilaantuneiden maa-alueiden selvitys, vesiliikenne- ja vierailusatamaselvitykset, 
asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi- ja toteutuneisuusselvitys. 
 
 

6. Kaavoituksesta aiheutuvien vaikutusten arvioiminen 
 

Kaavan toteuttamisesta aiheutuvien vaikutusten selvittämisellä pyritään parantamaan 
suunnittelun edellytyksiä, edistämään vuorovaikutusta sekä tukemaan päätöksentekoa. 
Vaikutuksia koskevaa tietoa tuotetaan ja analysoidaan läpi koko kaavaprosessin. 
Vaikutusten arvioinnissa keskitytään  MRL:n mukaisesti kaavasta aiheutuviin 
merkittäviin vaikutuksiin. Pääasiassa vaikutusten arviointi on suoritettava sellaisessa 
vaiheessa, että sillä on vielä vaikutusta kaavassa tehtäviin ratkaisuihin. Vaikutuksia 
arvioidaan yleiskaavatyössä seuraavien seikkojen suhteen: 
 

 Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset 
 Asukkaiden arkielämän laatu, terveys, turvallisuus ja viihtyisyys 
 sosiaalisen ympäristön muuttuminen 
 toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elinympäristön luominen 

 

 Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset  
 vaikutus pinta- ja pohjavesiin sekä pohjavesialueisiin, maaperään, 

kasvillisuuteen, eläimistöön, ilman laatuun  
 luonnon monimuotoisuus ja muiden luontoarvojen säilyminen 
 ympäristönsuojelu ja ympäristöhaittojen ehkäisy 
 luonnonvarojen säästeliäs käyttö 
 meluvaikutukset 

 

 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset  
 väestön määrä, ikärakenne, työllisyys, palvelut, taajamarakenteen 

hajautuminen  
 yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön toimivuus ja taloudellisuus 
 tekninen huolto 

 

 Liikenteelliset vaikutukset  
 liikenneturvallisuus, julkinen liikenne, kevyt liikenne, liittymät ja pysäköinti 
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 Kulttuuri- ja muut vaikutukset  
 rakennuskulttuuri, maisema- ja taajamakuva, miljööarvojen ja muinaismuistojen 

turvaaminen 
 kulttuuripalvelujen saatavuus ja tarjonta 

 Taloudelliset vaikutukset  
 yhdyskuntatekniikan ja tiestön rakentamiskustannukset 
 rakennuskannan rakennuskustannukset  
 työpaikat ja elinkeinotoiminta 
 palvelujen järjestäminen ja saatavuus 
 vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 

 
Osayleiskaavan vaikutukset arvioidaan koko siltä alueelta, johon sillä arvioidaan olevan 
vaikutuksia. Yleiskaavalla on yleensä vaikutuksia varsinaisen kaava-alueen ulko-
puolellekin. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti. 
Vaikutukset pyritään arvioimaan mahdollisimman konkreettisesti. Kaava-alueen 
ulkopuolelta tulevat haitat huomioidaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. 
 
 
 

7. Osalliset 
 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 
kaavasta mielipiteensä. MRL 62 § mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja 
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
  

 Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa 
 kuntalaiset 
 kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, vapaa-ajan 

asukkaat ja työntekijät 
 kaava-alueella toimivat yritykset 

 Viranomaiset 
 Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat  -vastuualue  
 Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 
 Päijät-Hämeen liitto 
 Museovirasto ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
 Järvi-Suomen väyläyksikkö 
 Sysmän kunnan toimielimet ja hallintokunnat:  

 kaavoitustoimikunta,  
 toimintaympäristövaliokunta,  
 toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto,  
 kunnanhallitus  
 kunnanvaltuusto 

 Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
 alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt 
 alueella toimivat puhelin- (DNA), sähkö- (Elenia Oy), kaukolämpö- (Vapo Oy) ja 

vesiyhtiöt. 
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8. Tiedottaminen 
 

Aloitusvaiheessa osayleiskaavamuutoksen ja laajennuksen vireilletulosta ilmoitetaan 
kuulutuksella sekä asettamalla tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
nähtäville Sysmän kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen sekä kunnan verkkosivuille: 
www.sysma.fi > Rakentaminen, kaavoitus ja tontit > Kaavoitus > Nähtävillä olevat 
kaavat. Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta kuulutetaan Lähilehdessä sekä kunnan 
ilmoitustaululla ja verkkosivuilla kohdassa kuulutukset.  
 
Jatkossa kaikista olennaisista osayleiskaavan suunnittelua koskevista vaiheista 
kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla sekä Lähilehdessä. Kaavoituksen 
verkkosivuille kootaan ajankohtaista yleiskaavaprosessiin liittyvää tietoa. Kaavatyön 
aikana järjestettävistä yleisötilaisuuksista ilmoitetaan erikseen Lähilehdessä ja kunnan 
verkkosivuilla. 
 
 
 

9. Kaavoitusprosessi ja osallistuminen  
 
Kaavatyön etenemistä voi seurata kaavan oman Taajaman osayleiskaavan muutos ja 
laajennus -verkkosivun kautta. Kunnan verkkosivuilta on linkki kaavan omalle 
verkkosivulle. 

 9.1 Kaavoituksen käynnistäminen 

Osayleiskaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitetaan asettamalla tämä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtäville kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen ja kunnan 
verkkosivuille. MRL 66§:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 
25.3.2010. 

 9.2 Tavoitteet   

Osayleiskaavamuutokselle määritellään tavoitteet, jotka perustuvat esille nousseisiin 
muutostarpeisiin sekä kaavoituksen perusselvityksiin. Tavoitteet hyväksytään kunnan-
hallituksessa ennen varsinaista kaavan laatimista. 

 9.3 Osayleiskaavaluonnos 

Kaavaluonnosasiakirjat laitetaan aikanaan nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanviraston 
yhteispalvelupisteeseen sekä kunnan verkkosivuille. Nähtäville asettamisesta 
kuulutetaan ja osalliset voivat määräajan puitteissa esittää mielipiteensä 
valmisteluaineistosta. Myös viranomaisilta pyydetään lausunnot. Valmisteluvaiheen 
aikana järjestetään myös yleisötilaisuuksia ja muuta vuorovaikutteista suunnittelua. 

 9.4 Osayleiskaavaehdotus 

Kaavaluonnoksista saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja niihin laaditaan 
vastineet. Saadun palautteen ja mahdollisten lisäselvitysten pohjalta laaditaan osa-
yleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamisesta kuulutetaan ja kaavaehdotus pidetään nähtävillä Sysmän 
kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana osallisilla 
ja kuntalaisilla on mahdollisuus jättää kaavasta kirjallinen muistutus. Myös 
viranomaisilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot.  
 
Saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaikille 
muistutuksen tehneille toimitetaan kunnan perusteltu vastine (edellyttäen, että 
muistutuksen jättäjä on ilmoittanut yhteystietonsa). Mikäli saatu palaute antaa aihetta 

http://www.sysma.fi/index.php?PAGE=161&NODE_ID=161&LANG=1
http://www.sysma.fi/index.php?PAGE=161&NODE_ID=161&LANG=1
http://sysmantaajamaosayleiskaava.fi/
http://sysmantaajamaosayleiskaava.fi/


13 
 

muutoksiin, tehdään kaavaehdotukseen tarvittavat tarkistukset. Jos kaavaehdotusta on 
tarpeen muuttaa olennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville. 

 9.5 Osayleiskaavan hyväksyminen 

Sysmän taajaman osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyy Sysmän 
kunnanvaltuusto. Tätä ennen hyväksymismenettelyyn siirtyvä aineisto käsitellään 
kaavoitustoimikunnassa ja kunnanhallituksessa. Valtuuston hyväksymispäätökseen on 
mahdollista hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
 
 

 

10. Viranomaisyhteistyö 
 

Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§) järjestettiin Hämeen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 25.3.2010. Edustettuna olivat Hämeen 
ELY-keskuksen lisäksi Uudenmaan ELY-keskus (liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualue), Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo (arkeologian 
yksikkö ja rakennuskulttuuriyksikkö). Neuvottelussa käytiin läpi kaavan laadintaan 
liittyvät valtakunnalliset, seudulliset ja muut keskeiset tavoitteet. Neuvottelusta laadittiin 
muistio, josta ilmenee keskeiset esillä olleet asiat ja kannanotot. Ehdotusvaiheessa 
voidaan tarvittaessa järjestää toinen viranomaisneuvottelu vastaavalla kokoonpanolla. 
Kaavoituksen edetessä, mm. luonnosvaiheessa voidaan järjestää viranomaisten 
kanssa myös työneuvotteluita. Lisäksi viranomaisilta pyydetään lausuntoja 
kaavoituksen eri vaiheissa. 
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11. Kaavoituksen työvaiheet, tavoiteaikataulu ja päätöksenteko    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
6. Muutoksenhaku 

     - Valitus on jätettävä 30 päivän kuluessa hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen. 
 

 

1. Yleiskaavan ohjelmointi, aineiston hankinta sekä perusselvitysten 
laadinta 

1A. Ohjelmointi ja aloitus       
- Kunnan päätös kaavamuutokseen ryhtymisestä, aluerajaus 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta  
- Tiedottaminen kaavoituksen vireille tulosta 
- Tarjouskilpailu kaavakonsultin valinnasta  
- Kartta- ja perustietojen hankinta 
- MRL 66§ mukainen viranomaisneuvottelu (järjestetty 25.3.2010)  
1B. Perusselvitysvaihe      
- Maanomistajaselvitys  
- Kooste tehdyistä selvityksistä, arvio mahd. lisäselvitysten tarpeesta 

 

2010 alkaen 
 

2. Suunnitteluperiaatteet ja mitoitus     
- Tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet 
- Työneuvottelu viranomaisten kanssa (tarvittaessa)  
- Tavoitteiden ja mitoituksen hyväksyminen kunnanhallituksessa 

 

9 – 10 / 2017 

3. Osayleiskaavaluonnos      
- Alustavien luonnosten laatiminen ja luonnosvaihtoehtojen arviointi 
- Vuorovaikutteisuutta: Työpajoja, keskustelua, kokousesittelyjä 
- Kaavaluonnoskartan ja -selostuksen laatiminen 
- Aineiston käsittely kunnan toimielimissä 
- Tiedottaminen, kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta  
- Yleisötilaisuus 
- Valmisteluaineiston nähtävilläolo 30 vrk (luonnosvaiheen kuuleminen) 
- Vastineet mielipiteisiin 
- Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 
- Mielipiteet ja alustavat lausunnot käsitellään kunnan toimielimissä 

 11 / 2017 – 5 / 2018 

4. Osayleiskaavaehdotus 
- Kaavaluonnoksen tarkistaminen ja työstäminen kaavaehdotukseksi 
- Aineiston käsittely kunnan toimielimissä 
- tiedottaminen, kuulutus nähtäville asettamisesta, yleisötilaisuudet  
- Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 30 vrk (ehdotusvaiheen kuuleminen)  
- Lausuntojen pyytäminen viranomaisilta 
- Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin 
- Muistutukset ja lausunnot käsitellään kunnan toimielimissä 
- Viranomaisneuvottelu 
- Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyä varten 

6 – 10 / 2018  

5. Hyväksymiskäsittely 
- Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaavaehdotuksen 
- Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös + päätöksestä tiedottaminen 
- Kaava-asiakirjojen viimeistely hyväksymis- ja voimaantulo merkinnöin 

 11 – 12 / 2018 
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12. Yhteystiedot   

 
Lisätietoja kaavoituksesta:  
maankäytön suunnittelija Essi Carlson     tekninen johtaja Taneli Rasmus  
p. 044 713 4534       p. 044 713 4522 

 essi.carlson@sysma.fi                 taneli.rasmus@sysma.fi 
 
http://www.sysma.fi/taajaman-osayleiskaavan-muutos-ja-laajennus 
 
Käyntiosoite: 
Sysmän kunta / Tekninen palvelukeskus  
Valittulantie 5  
19700 Sysmä 
 
 
Kaavakonsultti: 
Ramboll Finland Oy Yksikön päällikkö Niina Ahlfors 
Niemenkatu 73 p. 040 176 8252 
15140 LAHTI  niina.ahlfors@ramboll.fi 
 
 
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitteella:  
Sysmän kunta 
Kunnanhallitus  
Valittulantie 5  
19700 SYSMÄ   
 
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sysma.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Sysmässä 27.3.2018 
 
 
 
Essi Carlson 
maankäytön suunnittelija 
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Liite 2b Ote Sysmän Kirkonseudun osayleiskaavasta (kv 13.6.1994) 

Liite 3 Ote ajantasa-asemakaavasta 


