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Luonnoksesta saadun palautteen lyhennelmät ja niihin laaditut vastineet 
 

6.11.2017, 23.2.2017 

 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.1. - 17.2.2017. Samassa yhteydessä kaavamuutos kuulutettiin 

uudelleen vireille suunnittelualueen laajentumisen johdosta. Luonnoksesta jätettiin 6 lausuntoa 

ja 37 mielipidettä. 

 

Kaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin alun perin 12.11.2014, jolloin kaavahanketta 

koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.11. - 11.12.2014. Tuolloin 

OAS:sta saatiin palautetta 5 kannanoton verran. Myös nämä kannanotot on huomioitu tässä 

asiakirjassa ao. mielipiteiden yhteydessä. 
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LAUSUNNOT 
 

1. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 Vaikka vesialueille rakentaminen Suomessa ei ole kovin tavanomaista, on 

rakennusoikeuksia osoitettu vesialueilla mm. Porissa ja Helsingissä, joten kyseessä ei 

ole ainutlaatuinen asia. Rakentamisessa ja ylläpidossa on kuitenkin noudatettava 

erityistä huolellisuutta ja varauduttava yllättäviin kustannuksiin. 

 Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Majutveden pohjoisosan 

kulttuuriympäristöön. Suunnittelualueen läheisyydessä on myös kulttuurihistorian tai 

maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittäviä alueita. Leirintäalueen päärakennus 

piha-alueineen omaa huomattavaa paikallista arvoa. Leirintäalueen päärakennus on 

kaavaluonnoksessa osoitettu suojeltavaksi. Lisäksi läheisille rakennusaloille on 

merkitty suojellun rakennuksen huomioon ottamista edellyttäviä merkintöjä. Merkinnät 

ovat riittäviä suojellun rakennuksen huomioimiseksi ja sen säilyttämisen 

varmistamiseksi. 

 Kelluvien rakennusten maisemallinen haittavaikutus ei ole kovin suuri (verrattuna 

esim. tavallisiin venelaitureihin), mikäli rakennukset ylläpidetään hyvin. 

Rakennusvalvonnan tulee kiinnittää huomiota ylläpitoon. Kaavamääräyksissä voisi 

korostaa sitä, että maisemaa rumentavien laitteiden tai valaisimien lisääminen tai 

julkisivumuutosten tekeminen kelluviin rakennuksiin on kielletty. 

 Rakennushanke edellyttää Etelä-Suomen AVI:n lupaa, joka tulee käynnistää 

samanaikaisesti asemakaavan muutosprosessin kanssa. 

Vastine 

 Lisätään kelluvia rakennuksia koskeviin yleismääräyksiin kielto maisemaa 

rumentavien elementtien lisäämisestä / julkisivumuutosten tekemisestä. 

 Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi. 

 

2. Päijät-Hämeen maakuntamuseo / Arkeologia 

 Muinaisjäännökset on otettu kaavan valmistelussa huomioon teettämällä 

vedenalainen arkeologinen tutkimus paikalla vuonna 2014.  

 Maanpäällisten muinaisjäännösten osalta Sysmän kirkon seutu on tutkittu ja 

kartoitettu. Suunnittelualuetta lähin muinaisjäännös sijoittuu Otamon kylän Sikala-

tilalle. Kaava-alueelta ei tunneta vedenalaisia tai maanpäälisiä kiinteitä 

muinaisjäännöksia, joten kaavan toteuttamiselle ei ole estettä arkeologisen 

kulttuuriperinnön ja Muinaismuistolain kannalta. 

Vastine 

 Merkitään tiedoksi. Lausunto ei edellytä muutoksia kaava-asiakirjoihin. 

 

3. Päijät-Hämeen maakuntamuseo / Rakennuskulttuuri  

 Kaava-alue on osa laajempaa maakunnallisesti arvokasta Majutveden pohjoisosan 

rakennettua kulttuuriympäristöä. Leirintäalueen päärakennus on inventoitu taajaman 

rakennetun kulttuuriympäristön tuoreimmassa inventoinnissa 2012. Kokkola on alueen 

maisemallinen kiintopiste. Rakennus on merkitty suojeltavaksi (sr) ja sen 

ympäristöllinen asema on huomioitu kaavaluonnoksessa. 
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 Kaavan vaikutuksia on arvioitu monipuolisesti maisemallisesta näkökulmasta, onhan 

esitetty rakennushanke perinteisestä poikkeava. Rakennusten muurimainen 

estevaikutus tulisi minimoida sopeuttamalla ne maisemaan mahdollisimman hyvin 

etäisyydeltään, muodoltaan ja väritykseltään. Rakennukset tulee suunnitella ja 

toteuttaa tyyppitaloina, mikä tulee merkitä kaavamääräyksiin. Havainnekuvissa 

esitetty moderni malli vaikuttaa onnistuneelta. 

Vastine 

 Merkitään tiedoksi. Lausunnon perusteella ei esitetä muutoksia kaava-asiakirjoihin, 

perustelut: Saadun palautteen johdosta kelluvien rakennusten määrää esitetään 

vähennettäväksi siten, että kelluville rakennuksille osoitetaan W/RM-korttelialueelle 

yksi rakennusala, jonka kokonaisrakennusoikeus on 250 k-m² niin, että rakennusalalle 

saa sijoittaa enintään neljä kelluvaa rakennusta. Koska kelluvien rakennusten määrä 

jää alkuperäistä suunnitelmaa vähäisemmäksi ja kaavamääräyksiin sisältyy jo 

ennestään vaatimus yhtenäisen rakennustavan noudattamisesta, katsomme, että 

kelluvia rakennuksia koskeviin yleismääräyksiin ei ole tarpeen lisätä ehtoa 

rakennusten suunnittelusta ja toteutuksesta tyyppitaloina. Suunnittelun edetessä 

harkitaan, onko syytä laatia asemakaavamuutoksen yhteydessä myös kevyet 

rakennustapaohjeet. 

 

4. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ennakkolausunnossaan edellyttämä 8 metrin 

etäisyysvaatimus rakennusten välille toteutuu kaavaluonnoksessa. Lisäksi 

pelastuslaitos edellyttää rantaan pääsyä raskaalla ajoneuvokalustolla. Pelastuslaitos 

on huolissaan mahdollisen poikkeamatapahtuman aikana rantautumisesta, mikäli 

laiturin kautta ei päästä kulkemaan. Tarvittaessa on järjestettävä laitureiden päähän 

kiinteiden veneiden asennus tmv. ratkaisu. Asiasta tulee laatia riskinarviointi. 

 Rannasta laitureiden päähän on pitkä matka sammutusvedelle (yli 100 m), minkä 

vuoksi olisi suotavaa rakentaa kiinteät kuivavesiputket pelastustoimen käyttöön 

esimerkiksi laiturin kaiteen yhteyteen. 

 Pelastuslaitos suosittaa pakkasen kestävän käsisammuttimen asentamista keskeiselle 

paikalle laiturilla. 

Vastine 

 

 Lisätään kaava-asiakirjoihin pelastustien ohjeellinen sijainti. 

 Muut pelastuslaitoksen edellyttämät toimenpiteet (riskinarviointi, kuivavesiputkien 

rakentaminen sekä sammuttimen asentaminen) merkitään tiedoksi ja huomioitavaksi 

rakennushankkeen myöhemmissä vaiheissa.  

 

5. Sysmän kunnan teknisen lautakunnan lupajaosto 

 Kunnan yleisen uimarannan säilymisen varmentamiseksi uimarannan sijainti tulee 

osoittaa kaavamerkinnällä ja -määräyksellä. 

 Rannan vedenlaadun on säilyttävä hyvänä. Alueella on havaittu melkein vuosittain 

elo-syyskuussa vähän sinilevää. Mahdollisesti rakennettava aallonmurtaja/kelluva 

aallonvaimentaja ja kelluvien rakennuksien rakenteet ja kiinnitykset eivät saa estää 

veden virtausta ja vaihtumista alueen rantavedessä.  Kelluvaa aallonvaimentajaa on 

tutkittava ensisijaisena vaihtoehtona. Aallonmurtajasta saattaa kuitenkin aiheutua 

lokkiongelma. 
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 Ympäristönsuojeluviranomainen suosittelee näkymän avaamista uimarannan kohdalta 

niin, että eteläisimmille mökeille osoitetut kaksi rakennuspaikkaa poistetaan, jotta 

uimaranta ja uimavesistö eivät olisi niin suljettuna alueella. Avoimen tilan 

lisääntyminen parantaisi uimarannan, -vesistön ja -laitureiden virkistyskäyttö-

mahdollisuuksia.  

 Jos kaikkia kelluvia rakennuksia ei rakenneta yhtä aikaa, tulee rakentaminen aloittaa 

pohjoisosan rakennuksista. Näin varmistetaan uimarannan edustan pysyminen 

avoimena mahdollisimman pitkään. 

 Kelluville rakennuksille tulee järjestää keskitetty jätehuoltopiste maa-alueelle 

jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

 Keveiden leirintämajojen sijoittuminen sekä rakennusoikeuden jakautuminen tulisi 

määritellä tarkemmin. 

 Lisääntyvä liikkuminen alueella häiritsee ja jopa vaarantaa leirintäalueen ja 

uimarannan asiakkaiden oleskelua. Kelluvien mökkien sijoittaminen leirintäalueen 

rantaan saattaa karkottaa karavaanarit. Tällöin kunnan tekemän investoinnit alueelle 

ovat olleet turhia. 

Vastine 
 
 Lisätään kaava-asiakirjoihin yleisen uimarannan sijainti ohjeellisena (vv). 

Saadun palautteen johdosta kelluvien rakennusten määrää esitetään vähennettäväksi 

siten, että kelluville rakennuksille osoitetaan W/RM-korttelialueelle yksi rakennusala, 

jonka kokonaisrakennusoikeus on 250 k-m². Tälle rakennusalalle saa sijoittaa 

enintään neljä kelluvaa rakennusta. Näin vaikutukset/muutokset maisemaan ja alueen 

toiminnallisuuteen jäävät alkuperäistä kaavaluonnosratkaisua vähäisemmiksi. Muutos 

käsittää myös kahden eteläisimmän rakennuspaikan poiston, joten uimaranta ja 

uimavesistö säilyvät avoimena.  

 Kelluvien rakennusten määrän jäädessä vähäiseksi, ei yksittäisten rakennusten 

rakentamisjärjestyksellä ole olennaista merkitystä. 

 Aallonmurtajan/-vaimentajan toteuttaminen ratkaistaan rakennushankkeen 

yhteydessä. Lausunnossa esitetyt seikat tähän liittyen merkitään tiedoksi ja 

huomioitavaksi myöhemmissä vaiheissa.  

 Kelluvien rakennusten jätehuoltopiste toteutetaan leirintäalueen nykyisen 

jätehuoltopisteen yhteyteen. 

 Leirintämajoille osoitetaan muun rakentamisen tapaan rakennusalat ja 

rakennusalakohtainen kokonaisrakennusoikeus. 

 

6. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ympäristöterveyskeskus 

 Hulevesien käsittelyä koskevaa yleismääräystä voisi täydentää samansisältöiseksi 

kunnan rakennusjärjestyksen 12§:n kanssa, jolloin kaavamääräyksiin lisättäisiin myös 

vaatimus hulevesien imeyttämisestä tontilla tai johtamisesta hulevesiviemäriin tai 

vähintäänkin kaavaselostuksessa tulisi viitata kunnan rakennusjärjestyksen 

määräyksiin. 

 Suunniteltuun rakentamiseen liittyy erilaisia kelluvia rakenteita, osa uimarannan 

välittömään läheisyyteen. Kelluvat rakenteet tulee toteuttaa niin, että niihin tai niiden 

alle ei voi jäädä kiinni ja ne ovat turvallisia kaikille alueen käyttäjille. Uimarantana 

käytettävä alue tulisi merkitä selvästi. 

 Osallisen nimi ”Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän Ympäristöterveys-keskus” 

tulee päivittää muotoon "Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ympäristöterveyskeskus” 
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Vastine 
 
 Lisätään kaavamääräyksiin viittaus kunnan rakennusjärjestyksen määräykseen 

12§. 

 Lisätään kelluvia rakennuksia koskeviin yleismääräyksiin määräys rakenteiden 

turvallisuudesta 

 Lisätään kaava-asiakirjoihin yleisen uimarannan sijainti ohjeellisena (vv). 

 Päivitetään terveydensuojeluviranomaisen nimi kaava-asiakirjoihin oikein. 

 

7. Päijät-Hämeen liitto 

 Päijät-Hämeen liitto ilmoitti, että se ei anna asiasta lausuntoa, koska suunnitelmalla ei 

ole maakunnallista merkitystä. 

Vastine 
 

 Merkitään tiedoksi. Päijät-Hämeen liitolta ei pyydetä hankkeesta jatkossa lausuntoa. 
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MIELIPITEET 

Koska monet mielipiteet ovat hyvin samansisältöisiä, on palautteeseen laadittu yleisvastine 

sekä sen lisäksi tarvittaessa mielipidekohtaisia erillisvastineita. 

 
YLEISVASTINE:  
 

Saadun palautteen johdosta kelluvien rakennusten määrää esitetään vähennettäväksi 

siten, että kelluville rakennuksille osoitetaan leirintäalueen rantaan nykyisen sauna-

laiturin lounaispuolelle yksi rakennusala, jonka kokonaisrakennusoikeus on 250 k-m². 

Tälle rakennusalalle saa sijoittaa enintään neljä kelluvaa rakennusta. Näin 

vaikutukset/muutokset maisemaan ja alueen toiminnallisuuteen jäävät alkuperäistä 

kaavaluonnosratkaisua vähäisemmiksi. 

 

    Yleisvastineen mukainen muutos kartalla: 

    Nähtävillä ollut kaavaluonnos                             Esitys kaavaehdotukseksi 

 

 

1. Sirpa Ahonen, Vantaa 

 Sysmän leirintäalue on ainutlaatuinen, kodikas ja vieraanvarainen. Kelluvien mökkien 

rakentaminen pilaa alueen idyllisen maiseman ja toiminnallisuuden. Leirintäalueen 

yrittäjän tekemä kehittämistyö menee hukkaan. Pyydän, että ette toteuta kelluvien 

rakennusten hanketta tällä alueella. 

 
Vastine 
 

 Kts. Yleisvastine. 

 

2. Leena Ripatti, Kouvola 

 Vastustan 10 kelluvan mökin sijoittamista leirintäalueen eteen, koska hanke pilaa 

kauniin näkymän Päijänteelle. Tämän johdosta leirintäalueen asiakasmäärä vähenee, 

mikä vähentää myös taajaman muiden yrittäjien tuloa. 
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Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 

3. As Oy Sysmän Askonhovi 

 Osakkeenomistajat ovat olleet valmiit maksamaan Askonrannan alueen asunnoista 

enemmän maiseman ja järven takia. Kaunista järvimaisemaa ei saa peittää kelluvilla 

rakenteilla, jotka eivät sovi maalaispitäjän rannoille.  

 Toiveena myös, että järvi pidetään puhtaana ja asukkaiden virkistyskäytössä.  

 

Vastine 

 

 Kts. Yleisvastine. 

 Kaavaratkaisun vaikutuksia maisemaan on arvioitu kaavaselostuksen kohdassa 6.5.1 

Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

Vaikutuksia on arvioitu näkymäanalyysin avulla, jossa kelluvien rakennusten 

vaikutuksesta Askonrannan alueen näkymiin on laadittu myös havainnekuva. 

Havainnekuvassa rakennukset ovat selvästi alisteisia maisemassa selkeämmin 

erottuville piirteille eli rannan puustolle ja takana olevan maaston muodoille. Kun 

otetaan huomioon, että kelluvien rakennusten määrään esitetään huomattavaa  

vähennystä (700 k-m²  250 k-m²), jää maisemavaikutus lopulta varsin vähäiseksi. 

 Kelluvien rakennusten hankkeella ei ole järven puhtautta ja virkistyskäyttö-

mahdollisuuksia heikentävää vaikutusta. 

 

4. Eeva-Liisa ja Pentti Pesari, Kauno Hopeasaari, Yrjö Nieminen ja Kyösti Vuorinen 

Mielipiteen käsittelyn yhteydessä on huomioitu Kyösti Vuorisen ja Kari Vuorisen 26.11.2014 jättämä 

palaute OAS:sta, Eeva-Liisa ja Pentti Pesarin sekä Yrjö Niemisen 26.11.2014 jättämä palaute OAS:sta 

sekä Eeva-Liisa ja Pentti Pesarin 9.12.2014 lisäys palautteeseen. 

 Kaavamuutos voidaan toteuttaa leirintäalueen (RL) osalta, mutta kelluvien 

rakennusten osalta kaavamuutos on hylättävä. 

 Kelluvat rakennukset pilaavat leirintäalueen rannan hienot järvinäkymät. Kunnan tulisi 

huolehtia rantojen säilyttämisestä luonnonmukaisina ja hyvännäköisinä. 

 Uimarannan ja rantasaunan käyttäjien tila jää liian ahtaaksi rannan ja rakenteiden 

välissä. Suunnitelmassa ei ole osoitettu erillistä saunalaituria. 

 Myös veneilijöiden näkymät rannalle huonontuvat ja vierasveneilijöitä palveleva laituri 

puuttuu suunnitelmasta. 

 Leirintäalueen käyttöaste odotettavasti pienenee ranta-alueen pilaamisen, lisääntyvän 

autoliikenteen sekä parkkipaikkojen vähäisyyden johdosta. 

 Laskelma kelluvien mökkien taloudellisista vaikutuksista Sysmälle on epäselvä. 

Laskelmassa on esitetty, että kelluvat mökit lisäävät Sysmään jätettävän rahan 

määrää, mutta alueen kävijämäärän pienentyessä Sysmän tulot vähenisivät.  

 Kelluvat rakennukset ovat kallis ratkaisu. Niiden kannattavuus ei tunnu uskottavalta. 

 Mikäli kunta haluaa hankkeen toteutuvan, tulee välittömästi käynnistää uusi projekti, 

jossa selvitetään muita sijoituskohteita kuten Ohrasaaren itäreuna ja Suvisaaren 

välinen 200 - 300m leveä alue tai muu alue Majutvedeltä tai Päijänteeltä Suopellon 

rannoilta. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 
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 Viime kädessä kunnanvaltuusto päättää, miltä osin asemakaavamuutos hyväksytään / 

hylätään. 

 Myös rakennettu ranta on hyvin hoidettuna viihtyisä ja hyvännäköinen. Leirintäalueen 

ranta ei nykytilassakaan ole luonnonmukainen, vaan kulttuurivaikutteinen, ihmisen 

muokkaama.  

 Myös uimaranta säilyy mökkimäärän vähentämisen johdosta avoimempana. Vaikka 

suunnitelmassa ei ole osoitettu erillistä saunalaituria, on sellaisen toteuttaminen 

mahdollista kaavassa osoitetulle la/te -osa-alueelle. Myös nykyinen saunalaituri on 

toiminut sekä sauna- että vierasvenelaiturina. 

 Kaavassa veneiden pysäköinnille osoitettu vesialueen osa (lv) on tarkoitettu 

vierasveneilijöiden käyttöön. 

 Laskelma kelluvien mökkien taloudellisista vaikutuksista on tehty niin tarkasti ja 

perustellusti kuin tässä vaiheessa on pystytty. Vaikka idea ei miellytä kaikkia, on 

todennäköistä että uudentyyppinen rakennustapa houkuttelee alueelle myös uusia 

kävijöitä, jotka niin ikään hyödyntävät myös muita taajaman palveluita. Laskelma 

päivitetään vastaamaan yleisvastineen mukaista maksimirakentamista.  

 Suunnittelualueelle osoitettava uusi rakennusoikeus ja toiminnot ovat siinä määrin 

vähäisiä, että ne eivät aiheuta merkittävää liikennetuotoksen lisääntymistä. Kaavassa 

ei myöskään osoiteta alueelle uusia liikenneverkon osia. 

 Kelluvien rakennusten liiketaloudellinen kannattavuus on ensisijassa hankkeen 

yrittäjän asia. 

 Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on tehty vaihtoehtoisen sijoituspaikan 

selvitys, joka keskittyi kirkonkylän sataman ympäristöön. Mikäli kelluvaa rakentamista 

päätetään sijoittaa ko. alueelle, käynnistyy siitä aikanaan oma asemakaavan 

muutosprosessi. 

 

5. As Oy Sysmän Askonrinne 

Mielipiteen käsittelyn yhteydessä on huomioitu taloyhtiön 1.12.2014 jättämä palaute OAS:sta. 

 Osakkeenomistajat ovat olleet valmiit maksamaan Askonrannan alueen asunnoista 

enemmän maiseman ja järven takia. Kaunista järvimaisemaa ei saa peittää kelluvilla 

rakenteilla. 

 Toiveena myös, että järvi pidetään puhtaana ja asukkaiden virkistyskäytössä.  

 

Vastine 

 

 Kts. Yleisvastine sekä 3. mielipiteeseen laadittu erillisvastine. 

 

6. Eija Oksanen 

 Järvi ja rantamaisemat ovat osa Sysmän mainetta, jolla se erottuu muista pitäjistä. 

Ihmisten tulee saada nauttia jatkossakin luonnon kauniista järvimaisemasta. Kelluvat 

rakenteet ovat näköeste maalaiskylän maisemalle järveltä päin saavuttaessa ja 

rannalta katsottuna järvelle.  

 Kelluva mökkikylä ei istu Sysmän rantamaisemaan, oikea paikka löytyy lämpimien 

vesien alueilta, joilla ei ole riittävästi maapohjaa pysyville rakenteille. Sysmässä löytyy 

vielä vankkaa maaperää mökkikylille. 

 

Vastine 

 

 Kts. Yleisvastine 
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 Järvi ja rantamaisemat ovat olennainen osa Sysmää. Matkailussa ne kuitenkin ovat 

vielä ainakin osittain hyödyntämättä. Kelluvan kylän hankkeen tausta-ajatuksena on 

ollut tehdä jotakin muista erottuvaa ympäristön paikalliset ominaispiirteet huomioiden 

ja hyödyntäen. Toteutuessaan kelluvat rakennukset ja rakenteet muodostavat 

väistämättä näköesteen tietyistä maisemakulmista katsottuna, mutta toisaalta 

taajamassa liikuttaessa ollaan aina rakennetussa ympäristössä, joka muuttuu ja elää 

jatkuvasti. 

 Kun otetaan huomioon, että kelluvien rakennusten määrään esitetään huomattavaa 

vähennystä, kelluvalle rakentamiselle osoitettu alue ”syö” lopulta vain hyvin pienen 

osan taajaman rantamaisemasta ja rakentamisesta vapaata järvimaisemaa jää vielä 

runsaasti jäljelle. 

 

7. Skinnarilan osakaskunta 

 Kelluva mökkikylä pilaa leirintäalueen peittämällä koko järvinäköalan leirintäalueen 

edustalla. 

 Veden laatu tulee heikkenemään rakennusten ja rannan välissä. 

 Kelluvista rakenteista muodostuu lokkiongelma (monta sataa neliötä kattopinta-alaa 

lokkiyhdyskunnan käyttöön). 

 Ohrasaaren ranta-alue voisi olla sopivampi alue. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine 

 Yleisvastineen mukaiset muutoksen huomioiden veden laadun rakennusten ja rannan 

välissä ei oleteta heikentyvän merkittävästi kelluvan kylän rakentamisen johdosta. 

Veden pintaan saattaa tietyissä tuuliolosuhteissa kertyä kasviperäistä roskaa kuten 

lehtiä ja kaisloja. Uimarannan veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kelluvien 

rakennusten toteuttamisesta voi aiheutua tilapäisesti paikallista veden samentumista. 

Mielipiteen johdosta asiaa on täsmennetty kaavaselostuksen kohtaan 6.2.2. 

Vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen. 

 Lokkiongelmaa voidaan torjua monin erilaisin toimenpitein, mutta näin 

yksityiskohtaiset toimenpiteet eivät kuulu kaavoitukseen. Lokkiongelma yksin ei ole 

riittävä syy kelluvan kylän toteuttamatta jättämiselle: Lokkeja esiintyy yleisesti kaikilla 

rakennetuilla ranta-alueilla, joissa lokeille on tarjolla ruoantähteitä ja pesintäpaikkoja. 

 Ohrassaaren edusta ei ole maanomistuksellisesti, logistisesti, kunnallistekniikan 

järjestämisen kannalta eikä maankäytöllisistä (virkistysalue) syistä soveltuva kelluvien 

rakennusten sijoituspaikaksi. Lisäksi kaavoitus pitäisi aloittaa käytännössä alusta ml. 

esiselvitykset. Ohrasaarella on myös merkittävää arvoa taajaman välittömässä 

läheisyydessä sijaitsevana lähivirkistysalueena. 

 

8. Aila Jääskeläinen 

 Vastustan mitä jyrkimmin aikomusta pilata Sysmän leirintäalueen ranta ja kuntalaisten 

uimaranta rakentamalla "kelluva slummi" pilaamaan rantamaisemaa ja sen 

käyttömahdollisuuksia. 

 Kelluva kylä aiheuttaa meluongelman yöaikaan. 

 Kaikilla ei ole omia vapaa-ajan asuntoja, jonne paeta virkistäytymään. Uimaranta on 

tarpeellinen kirkonkylän asukkaille niin kesällä kuin talvellakin. 

 En saata ymmärtää, että kunnanhallitus on vuokrannut uimavedet bisnesmiehelle. 

Eikö asiasta olisi pitänyt käydä julkinen keskustelu? Mitä vuokrasopimus merkitsee 

rannan käytön kannalta? 
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Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Kelluvien rakennusten asiakkaita koskevat samat järjestyssäännöt, kuin muitakin 

alueen käyttäjiä. 

 Uimaranta samoin kuin avantouintimahdollisuus alueella säilyvät jatkossakin. Yleisen 

uimarannan sijainti merkitään kaavakartalle ohjeellisena (vv). 

 Kelluvan kylän toteuttamista ei ole ratkaistu vuokrasopimuksella, vaan alueen 

maankäyttö ratkaistaan kaavoitusprosessissa, johon kuuluu myös julkinen keskustelu 

ja mahdollisuus palautteen antamiseen. Tämä luonnosvaiheen kuuleminen on osa 

tuota julkista keskustelua. 

 

9. Sysmä Seura ry 

 Leirintäalueen (RL) osalta esitettyyn kaavaluonnosratkaisuun ei ole huomautettavaa. 

 Kelluvien rakennusten (W/RM) osalta todetaan, että kelluvat mökit pilaisivat 

täydellisesti leirintäalueen vanhan rantamiljöön ja järvinäkymät, mikä johtaisi 

leirintäalueen käyttäjien vähenemiseen. Rakennusmateriaaleista ja värimaailmasta ei 

ole tarkkaa tietoa, vaan nämä asiat ratkeavat vasta rakennusluvan yhteydessä. 

Mahdollisen kelluvan aallonmurtajan rakentaminen pilaisi viimeistään kauniit ja 

luontoarvoiltaan arvokkaat näkymät. Lisäksi aallonmurtaja vaatisi tilaa kaavamuutos-

alueen ulkopuolelta. 

 Kelluvat mökit vähentäisivät matkailijoiden määrää leirintäalueella, joten taloudelliset 

vaikutukset eivät olisi myönteisiä (päinvastoin kuin kaavaselostuksen vaikutusten 

arvioinnissa on todettu). 

 Uimalan sijoittuminen kelluvien rakenteiden sisään ei ole käyttäjäystävällistä ja voi 

aiheuttaa onnettomuuksia. 

 Vierasveneiden pysäköintimahdollisuudet ovat logistisesti huonot ja parkkipaikat 

puuttuvat kelluvien mökkien läheltä. Autoilijat haluavat jättää auton mökkinsä 

lähettyville mm. tavaroiden purkamista varten. 

 Kaavaselostus käsittelee kelluvia rakenteita yllättävän myönteisesti, ilman kritiikkiä. 

Sen tulisi sisältää tasapuolisesti arvioita alueen käytöstä ja vaikutuksista ilman että 

tulostavoite on kirjoitettu tilaustyönä. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Suunnittelun edetessä harkitaan, onko syytä laatia asemakaavamuutoksen 

yhteydessä myös kevyet rakennustapaohjeet. 

 Jos aallonmurtaja rakennetaan, on ensisijainen vaihtoehto toteuttaa se kelluvana 

aallonmurtajana joka vastaa maisemavaikutuksiltaan pitkää laituria, joten sen 

maisemallinen merkitys hankekokonaisuudessa olisi varsin vähäinen. Kelluvan 

aallonmurtajalaiturin sijoittaminen kaavamuutosalueen ulkopuolelle tai 

kaavoittamattomalle alueelle ei ole kynnyskysymys, mutta vaatii rakennusluvan sekä 

vesilain mukaisen luvan. 

 Laskelma mökkien taloudellisista vaikutuksista on tehty niin tarkasti ja perustellusti 

kuin tässä vaiheessa on pystytty. Vaikka idea ei miellytä kaikkia, on todennäköistä 

että uudentyyppinen rakentaminen houkuttelee alueelle myös uusia kävijöitä, jotka 

niin ikään käyttävät myös taajaman muita palveluita. Laskelma päivitetään 

vastaamaan yleisvastineen mukaista maksimirakentamista.  

 Kelluvien rakennusten rakennuspaikkojen vähentämisen johdosta uimalan edusta 

säilyy avoimena. Samasta syystä myös veneiden pysäköinnille varattu alueen osa 

säilyy helpommin saavutettavana.  



11 
 

 Kelluvia rakennuksia koskeviin yleismääräyksiin lisätään määräys rakenteiden 

turvallisuudesta. 

 Kaavoituksen tavoitteena on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti mahdollistaa 

kelluvien rakennusten hanke. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kelluvaa 

rakentamista käsiteltäisiin ilman kritiikkiä, vaan kaavaselostuksessa on 

mahdollisimman realistisesti pyritty arvioimaan kaavasta aiheutuvia vaikutuksia. 

Vaikutusten arviointi on tehty tavanomaista kaavahanketta perusteellisemmin, mikä 

todetaan myös viranomaislausunnoissa. Asiakirjat on kuitenkin laadittu ensisijassa 

teknisiin seikkoihin ja olemassa olevaan selvityspohjaan perustuen. Mielipiteissä taas 

korostuu kirjoittajien henkilökohtaiset näkemykset ja tunneside suunnittelun kohteena 

olevaan alueeseen. Tietyllä tapaa kaavan laatijat ja osalliset ”puhuvat eri kieltä”. 

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen saatu palaute käsitellään ja se kirjataan myös 

kaava-asiakirjoihin. Suunnitelmaa muokataan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ja 

asiakirjoista laaditan kaavaehdotusaineisto. Tuolloin suunnitelmissa näkyy vahvemmin 

myös palautetta antaneiden osallisten ääni ja kelluvaa rakentamista kohtaan esitetty 

kritiikki. 

 

10. Aarne ja Eija Pastila 

 Älkää pilatko yhtä Suomen kauneinta leirintäaluetta kelluvilla mökeillä. Leirintäalue tuo 

kuntaan tuloja ja tunnettavuutta. Paikka on nyt tosi siisti ja nykyinen yrittäjä kuin luotu 

sitä hoitamaan. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 

11. Jari ja Vuokko Siltala, Lahti 

 Älkää pilatko hyvin toimivaa leirintäaluetta kelluvilla mökeillä. Karavaanarit äänestävät 

äkkiä "pyörillään" jos maisemat pilataan. Nykyinen yrittäjä on pätevä vetäjä. Päättäjiltä 

toivotaan nyt hyviä ja oikeita päätöksiä, joissa huomioidaan myös Camping-alueen 

yrittäjä ja käyttäjät. 

 Olemme kehuneet ulkomaita myöten Sysmän leirintäaluetta ja sen upeita maisemia. 

Paikka on yksi Suomen ja koko Euroopan moderneimmista alueista.  

 Lisäksi toivotaan, että alueen sähkötolppiin vedetään keskusantenni televisiolle. Nyt 

televisio ei näy leirintäalueen kaikilla paikoilla. 

Vastine 

 Kt. Yleisvastine.  

 Tarkoituksenmukaista on päästä lopputulokseen, joka mahdollistaa sen, että 

molemmat alueen yrittäjät voivat hyödyntää alueen upeat maisemat. 

 Keskusantenni-asia ei kuulu kaavoitukseen. 

 

12. Veera ja Liisa Schildt 

 Kelluvat mökit on hyvä idea, mutta nyt suunniteltu sijainti huono. Majutveden toisella 

puolella, esim. Ohrasaaren läheisyydessä olisi parempi paikka mökeille. 
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Vastine 

 Kts. Yleisvastine.  

 Ohrassaaren edusta ei ole maanomistuksellisesti, logistisesti, kunnallistekniikan 

järjestämisen kannalta eikä maankäytöllisistä (virkistysalue) syistä soveltuva kelluvien 

rakennusten sijoituspaikaksi. Lisäksi kaavoitus pitäisi aloittaa käytännössä alusta ml. 

esiselvitykset. Ohrasaarella on myös merkittävää arvoa taajaman välittömässä 

läheisyydessä sijaitsevana lähivirkistysalueena. 

  

13. Sysmän Eläkkeensaajat ry 

Vastustamme mökkien rakentamista. Perustelut: 

 Suunnitellut rakennukset eivät kuulu leirintäalueen ja kunnan ainoan yleisen 

uimarannan edustalle. 

 Haittaa talvisin pilkkimistä, avantouintia sekä muuta vapaata liikkumista ko. alueella. 

 Sysmässä on riittävästi rantatontteja vapaa-ajan asuntojen rakentamiseen. 

Kokemukset muualla kelluvasta rakentamisesta on olleet huonoja. 

 Kesäisin lokkien pesintä siirtyisi hyvin todennäköisesti uimarannan alueelle sekä 

mökkilaitureille, lintujen ulosteet pilaisivat uimaveden.  

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Usein uudentyyppinen majoituspalvelu soveltuu paremmin sellaisille alueille, joissa on 

majoitustoimintaa jo ennestään.  

 Leirintäalueen ranta ei ole kunnan ainoa yleinen uimaranta. 

 Kelluvien rakennusten toteutus ei estä alueen virkistyskäyttöä: Pilkkiminen, 

avantouinti sekä muu liikkuminen alueella on mahdollista jatkossakin. 

 Sysmässä rantarakennuspaikat on osoitettu pääasiassa perinteiseen loma-asumiseen 

(RA), ei matkailu- ja majoitustoimintaan (RM). Kelluvan kylän tapauksessa on kyse 

nimenomaan majoituspalvelusta, ei perinteisestä vapaa-ajan asumisesta. 

 Lokkiongelmaa voidaan torjua monin erilaisin toimenpitein, mutta näin 

yksityiskohtaiset toimenpiteet eivät kuulu kaavoitukseen. Lokkeja esiintyy yleisesti 

kaikilla rakennetuilla ranta-alueilla, joissa lokeille on tarjolla ruoantähteitä ja 

pesintäpaikkoja. Uimalan vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti otettavilla 

uimavesinäytteillä.  

 

14. Maarit Sievänen 

 Kelluvat talot ovat hyvä ja tarpeellinen lisä sysmäläiseen majoitustarjontaan: 

Laadukas, tämän päivän tapa majoittua. Soveltuu yksityisten majoittujien lisäksi myös 

yritysryhmille. 

 Kaikki toiminta, mikä tuo lisää kävijöitä Sysmään, hyödyttää meitä kaikkia. Jokainen 

matkailija majoittumisensa lisäksi käy kahviloissa, ravintoloissa, ruokaostoksilla, ostaa 

tuliaisia ym. Uskon, että kelluvien kohderyhmä on toisenlainen kuin olemassa olevien 

majoitusratkaisujen, joten ne eivät syö toinen toisiaan, vaan täydentävät olemassa 

olevaa tarjontaa. 

 Maisemaan rakennukset istuvat mielestäni yllättävän hyvin. Aina, kun maisema 

muuttuu, koetaan tuskaa, mutta muutoksiin totutaan äkkiä. 

 Yksityisellä rahalla ja riskillä toteutettava projekti on tervetullut kädenojennus kunnan 

elinvoimaisuudelle. Yrittäjyyden edellytysten tukeminen on myös yksi kunnan tehtävä, 

tässä siihen taas uusi mahdollisuus. Toivon, että hanke etenee ja valmistuu. 
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Vastine 

 

 Merkitään tiedoksi myönteinen palaute. Mielipide ei edellytä muutoksia kaava-

asiakirjoihin, mutta koska valtaosassa saadusta palautteesta vastustetaan kelluvaa 

rakentamista, esitetään kelluvien mökkien määrään vähennystä, kts. Yleisvastine. 

 

15. Antti Pesari 

Mielipiteen käsittelyn yhteydessä on huomioitu Antti Pesarin 9.12.2014 jättämä palaute OAS:sta. 

 Kaavamuutos on kestänyt kauan, mutta kelluvia mökkejä puoltavia kannanottoja tai 

hyviä perusteluita ole tullut keskusteluissa esille. Leirintäalueen kehittämistä sen 

sijaan tuetaan laajalti ja toiminta on hyvää ja aktiivista. 

 On ymmärrettävää, että kunta tukee ja kehittää erilaista liiketoimintaa, mutta kelluvat 

mökit pilaavat Majutveden maiseman leirintäalueelta, ranta-asukkailta, veneilijöiltä ja 

sataman käyttäjiltä sekä muilta vesillä/jäällä liikkuvilta. 

 Yleensä rantakaavalla on suojeltu ja turvattu luonnolliset hienot ranta- ja 

järvimaisemat, mutta tässä tapauksessa toimitaan toisin.  

 Kelluvat mökit sijaitsevat kaavassa lähes keskellä järveä. Paikan tulisi olla 

viihtyisämpi/suojaisampi. Mökkien käytettävyyttä haittaa myös autopaikkojen 

kaukainen sijainti. 

 Hankkeen toteuttaminen (mökit, laiturialue, aallonmurtaja) johtaa lokkiongelmaan, 

josta aiheutuu melu- ja likahaittaa (vrt. Kirkonkylän sataman aallonmurtajasta 

aiheutunut lokkiongelma). 

 

Vastine 

 

 Kts. Yleisvastine. 

 Kaavahankkeessa on kyse taajama-alueelle laadittavasta asemakaavan muutoksesta, 

ei pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi laadittavasta ranta-asemakaavoituk-

sesta (ent. rantakaava). 

 On totta, että kelluvalle kylälle voisi löytyä suojaisampi paikka esim. jonkin pienen 

lahden poukamasta. Nykyinen suunnittelualue leirintäalueen rannassa on 

toteuttamiskelpoisin vaihtoehto kunnan omistamista vesialueista. 

 Leirintäalueen saunan rannasta on linnuntietä n. 525 metriä vastarannalle 

Suvisaareen, 490 metriä Ohrasaareen ja 260 metriä Kirkonkylän sataman 

laivalaituriin. Kelluvat rakennukset sijaitsevat lyhimmillään noin 25 ja pisimmillään 63 

metrin etäisyydellä rannasta, joten rakennukset eivät sijaitse keskellä järveä. Asia käy 

hyvin ilmi myös kaavaselostuksen s. 35 näkymäaluekartasta. 

 Lokkeja esiintyy yleisesti kaikilla rakennetuilla ranta-alueilla, joissa lokeille on tarjolla 

ruoantähteitä ja pesintäpaikkoja. Lokkiongelmaa voidaan torjua monin eri 

toimenpitein, mutta näiden toimenpiteiden suunnittelu ei kuulu kaavoitukseen. 

Kirkonkylän sataman aallonmurtajasta muodostui lokkien pesintäpaikka 

aallonmurtajan erillisen ja pesinnälle suotuisan rakenteen vuoksi. Mikäli mahdollinen 

aallonmurtaja toteutetaan laiturityyppisenä ratkaisuna, jossa ihmiset käyskentelevät ja 

liikkuvat, eivät linnutkaan valitse sitä yhtä herkästi pesintäpaikakseen. 

 

16. Aino Hakala 

Vastustan kelluvien mökkien rakentamista leirintäalueen eteen, koska:  

 Uusi yrittäjä on tehnyt paljon alueen eteen töitä ja se näkyy. Kelluvilla voisi olla 

tuhoisat vaikutukset taloudellisesti ja viihtyvyyden kannalta.  
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 Alueen kauneus on säilyttämisen arvoinen, kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. 

 Kuka haluaa uida ja viihtyä jatkossa leirintäalueen ja kelluvien mökkien välisessä 

akvaariossa? Kaikilla ei ole omaa rantaa. 

 Olen keskustellut useiden henkilöiden kanssa, enkä ole tavannut ketään joka puoltaisi 

hanketta. En vastusta yrittämistä, mutta alue on mielestäni väärä. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine.  

 Kelluvien rakennusten vähentämisen myötä uimaranta ja uimavesistö säilyvät 

avoimena. 

 

17. Helena Lestinen 

 Vastustan kelluvien mökkien rakentamista Majutveden rannalle. Vesiteitse Sysmän 

kirkonkylään tullessa mökit eivät sovi rantamaisemaan ja kaventavat vesialuetta. 

Mökit eivät missään muodossa, vähäisessäkään määrin sovi Majutvedelle. 

 Mikä olisi vaikutus leirintäalueen käyttöön? Entä uimarannan käyttöön? 

 

Vastine 

 

 Kts. Yleisvastine. 

 Leirintäalueen saunan rannasta on linnuntietä n. 525 metriä vastarannalle 

Suvisaareen, 490 metriä Ohrasaareen ja 260 metriä Kirkonkylän sataman 

laivalaituriin. Kelluvat rakennukset sijaitsevat lyhimmillään noin 25 ja pisimmillään 63 

metrin etäisyydellä rannasta, joten rakennukset eivät merkittävästi kavenna 

vesialuetta. Asia käy hyvin ilmi myös kaavaselostuksen s. 35 näkymäaluekartasta. 

 Leirintäalueen ja uimarannan toiminnot säilyvät alueella jatkossakin. Suunnittelussa 

on lähdetty liikkeelle siitä, että leirintäalue ja kelluva kylä voivat toimia alueella 

rinnakkain. Leirintäalueen toimintaan ei ole kelluvan rakentamisen johdosta luvassa 

merkittäviä muutoksia. Kaavamuutoksen vaikutuksia on arvioitu selostuksen kohdassa 

6. Kaavan vaikutukset. Kelluvien rakennusten vaikutusta suunnittelualueen muuhun 

toimintaan sivutaan useissa alaotsikoissa kohdasta 6.1.1. Sosiaaliset vaikutukset 

alkaen.  

 

18. Ulla Virkkunen 

 Kaavaselostuksessa ei kerrota, miten uusi kelluva mökkikylä vaikuttaa leirintäalueen 

toimintaan. 

 Saunalaituri muuttuu sillaksi, joka johtaa kelluvien mökkien luo. Viereen tulee kelluvien 

mökkien venepaikka. Eikö tämä liikenne häiritse leirintäalueen asukkaita? Leiriytyjät 

etsivät rauhaa, he eivät halua olla vilkkaasti liikennöidyn väylän vieressä. Parempaa 

paikkaa saunalle on vaikea löytää.  

 Kelluvien mökkien asukkaiden autot (10 kpl) samoin kuin heidän vieraiden autot (10 

kpl) pysäköidään Huitilantien varteen. Nykyiselle parkkipaikalle ei mahdu 20 autoa, 

tosin sysmäläiset menevät jatkossa varmasti muualle uimaan. Pysäköintialuetta on 

hankala laajentaa, koska vieressä on pikkumökkejä. Suunnitelmassa leirintäalueelle ei 

tule tietä suoraan alueen keskeltä ja se on hyvä. Autoliikenne kuitenkin lisääntyy, 

koska kelluvien mökkien asiakkaat eivät kanna tavaroitaan parkkipaikalta, vaan ajavat 

autonsa sillan eli nykyisen saunan viereen ja purkavat lastinsa siinä. Sama juttu, kun 

poistuvat mökeiltään. 
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 Mökeistä saattaa kuulua melua (radio, juhlat, moottoriveneet), veden päällä ääni 

kulkee kauas. 

 Mökit häiritsevät maisemaa, ei niinkään Ohrasaaresta tai Suvisaaresta katsottuna, 

mutta leirintäalueen rannasta. Myös mahdollinen aallonmurtaja vaikuttaa näkymään. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Suunnittelussa on lähdetty liikkeelle siitä, että leirintäalue ja kelluva kylä voivat toimia 

alueella rinnakkain. Leirintäalueen toimintaan ei ole kelluvan rakentamisen johdosta 

luvassa merkittäviä muutoksia. Kaavamuutoksen vaikutuksia on arvioitu selostuksen 

kohdassa 6. Kaavan vaikutukset. Kelluvien rakennusten vaikutusta suunnittelualueen 

muuhun toimintaan sivutaan useissa alaotsikoissa kohdasta 6.1.1. Sosiaaliset 

vaikutukset alkaen.  

 Olemassa oleva saunalaituri toimii nykyisinkin leirintäalueen vierasvenelaiturina. 

Leirintäaluetoiminnalle on tyypillistä se, että alueen sisällä on jonkin verran myös 

ajoneuvoliikennettä, kun asuntoautot ja -vaunut saapuvat ja lähtevät. Vastaavasti 

leirintämökkeihin majoittuvat voivat parkkeerata autonsa mökin viereen. Kelluvat 

majoitusrakennukset sijoittuvat olemassa olevan leirintäalueen yhteyteen ja uusi 

rakennusoikeus ja toiminnot ovat siinä määrin vähäisiä, että ne eivät aiheuta 

suunnittelualueelle merkittävissä määrin uutta liikennettä. 

 Kelluvien rakennusten määrän vähentyessä pysäköintialuetta ei ole tarpeen laajentaa 

siten kuin alkuvuodesta 2017 nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa oli esitetty. 

Parkkialuetta laajennetaan vain hieman pohjoisen suuntaan. 

 Mökeistä saattaa hetkellisesti kuulua melua samalla tavalla, kuin muustakin 

rantaelämästä (kesämökit, saunominen, uiminen, kalastus, jne.) 

 Aallonmurtaja voidaan toteuttaa kelluvana aallonvaimentimena, joka vastaa 

maisemavaikutukseltaan pitkää laituria. 

 

19. Kari Vuorinen 

Mielipiteen käsittelyn yhteydessä on huomioitu Kyösti Vuorisen ja Kari Vuorisen 26.11.2014 jättämä 

palaute OAS:sta. 

 Kelluvat mökit pilaavat kauniin maiseman leirialueelta Majutvedelle, luonnoksessa 

mökit täyttävät rannan kokonaan. Leirialueelta haetaan rauhaa ja maisemia. Jos 

maisemat katoaa, katoaa myös matkailijat. Järvimaisema taajamassa ja hyvin hoidettu 

maalaistalo taajaman tuntumassa jäävät vierailijoille mieleen. Kelluvat mökit on ehkä 

hyvä idea, mutta sijoituspaikka sisääntulotien järvinäkymää estämässä on huono. 

 Alueen yhteydessä on myös uimaranta. Rakenteet estävät veden vaihtumista 

uimalassa. Tyyni ja lämmin sää on aiheuttanut levää uimalaan aikaisemminkin. Jos 

kelluvat toteutetaan, tulee varautua uimarannan siirtoon. 

 Tasakattoiset mökit tarjoavat lokeille pesimispaikkoja. Lokkien määrä on vähentynyt 

laivarannan aallonmurtajan poistamisen myötä, mutta edelleen lokit likaavat laitureita. 

Kelluvien mökkien tapauksessa lokit aiheuttaisivat suurta melu- ja likahaittaa. 

 Majoituskapasiteettia löytyy Sysmästä ennestään lukuisista vuokramökeistä. 

Leirialueen mökit kykenevät vastaamaan tarpeeseen. 

 

Vastine 

 

 Kts. Yleisvastine. 

 Uimaranta tulee säilymään alueella jatkossakin. Veden laadun rakennusten ja rannan 

välissä ei arvioida heikentyvän merkittävästi kelluvan kylän rakentamisen johdosta. 

Veden pintaan saattaa tietyissä tuuliolosuhteissa kertyä kasviperäistä roskaa kuten 
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lehtiä ja kaisloja. Lisäksi kelluvien rakennusten toteuttamisesta voi aiheutua 

tilapäisesti paikallista veden samentumista. Mielipiteiden johdosta asiaa on 

täsmennetty kaavaselostuksen kohtaan 6.2.2. Vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen. 

 Lokkiongelmaa voidaan torjua monin erilaisin toimenpitein, mutta näin 

yksityiskohtaiset toimenpiteet eivät kuulu kaavoitukseen. Lokkiongelma yksin ei ole 

riittävä syy kelluvan kylän toteuttamatta jättämiselle: Lokkeja esiintyy yleisesti kaikilla 

rakennetuilla ranta-alueilla, joissa lokeille on tarjolla ruoantähteitä ja pesintäpaikkoja. 

 Tapahtumajärjestäjiltä on saatu viestiä siitä, että nykyinen majoituskapasiteetti ei ole 

riittävä. Erityisesti on toivottu, että tarvittaessa bussilastillinen ihmisiä voitaisiin 

majoittaa samaan paikkaan. Leirintäaluetta on onnistuneesti kehitetty viime vuosina, 

mikä on myös johtanut kävijämäärän nousuun. Leirintäalueelle äskettäin rakentuneet 

kaksi uutta majoitusmökkiä eivät kuitenkaan yksin riitä vastaamaan tarpeeseen. 

 

20. Maija Pietarinen 

 Kunnan ei tule kaavoittaa kirkonkylän keskeistä, maisema- ja kulttuuriarvoiltaan 

arvokasta vesialuetta kelluvien vapaa-ajan asuntojen käyttöön. Rakennelmat sulkevat 

taakseen uimarannan ja estävät näkymän Majutvedelle. Rakennukset muodostavat 

pitkän ja yhtenäisen neljä metriä korkean rakennusketjun.  

 Hankkeen haittavaikutuksia ei ole juuri arvioitu. Laskelmien tekeminen on vaikeaa ja 

tuloksiin suhtauduttava varovaisesti. Uutuusarvo on haihtuvaa, toisin kuin kaavan 

vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja ympäristöön. Kaavalla leimataan 

alueen muu kehittäminen vuosikymmeniksi eteenpäin. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja 

ei ole tarkasteltu. 

Vastine 

 

 Kts. Yleisvastine.  

 Kaavaselostuksessa esitetyt laskelmat ja vaikutusten arviointi on tehty niin tarkasti ja 

perustellusti kuin tässä vaiheessa on pystytty. Laskelma päivitetään vastaamaan 

yleisvastineen mukaista maksimirakentamista. Myös vaikutusten arviointia päivitetään 

saadun palautteen johdosta. 

 Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on tehty vaihtoehtoisen sijoituspaikan 

selvitys, joka keskittyi kirkonkylän sataman ympäristöön. Mikäli kelluvaa rakentamista 

päätetään sijoittaa ko. alueelle, käynnistyy siitä aikanaan oma asemakaavan 

muutosprosessi. 

 

21. Seppo Mäki 

 Kelluvien rakennusten rakentaminen Majutvedelle tai minkä tahansa vesistön 

vesialueelle ei ole hyväksyttävää, koska jo rantarakentamista säädellään tietyin 

etäisyyksin, jopa metsien hakkuissa huomioidaan maisemalliset näkökohdat vesistöltä 

päin. Jos annetaan yhdelle lupa rakentaa veden päälle, on ongelmallista kieltää se 

muilta. 

 Majutvesi antaa kirkonkylälle oman hienon ilmeensä niin järveltä kuin maalta päin, 

eikä sitä pidä rikkoa rakennelmilla, jotka lisäävät kirkonkylän puoleista ahtautta. Pitkä 

selkä etelätuulineen ei helpota asiaa. Järvimaisema on Sysmän kirkonkylän 

omaleimainen portti. Maisema on merkittävä myös leirintäalueelle ja matkailijoille. 

 Kaavamuutos tulisi hylätä ja voimavarat suunnata Suopellon Ilolan alueelle maalle, 

joka nykyisellään vaikuttaa surullisen hiljaiselta. 
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Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 On totta, että kelluvat rakennukset poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta ja 

perinteistä rakentamisesta ja että Suomesta vielä hyvin pitkälti puuttuu veden päälle 

toteutettavien alueiden kaavoitusta ja rakentamista ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus. 

On kuitenkin selvää, että Sysmän hankkeessa on kyse pysyvien rakennusten 

rakentamisesta eikä esim. asuntolaivojen väliaikaisesta sijoittamisesta. Taajamassa 

rakentaminen voi olla haja-asutusalueita tiiviimpää, mutta sen tulee tapahtua 

asemakaavan mukaisesti. Nyt laadittavalla asemakaavanmuutoksella selvitetään, 

missä muodossa ja laajuudessa kelluvaa rakentamista voidaan suunnittelualueelle 

osoittaa. Mikäli vastaavia tarpeita kelluvien rakennusten toteuttamiseksi ilmenee 

jatkossa, tulee näiden rakennushankkeiden toteutusmahdollisuus yhtälailla 

selvitettäväksi kaavoitusprosessilla. 

 Kunnanvaltuusto päättää asemakaavamuutoksen hyväksymisestä / hylkäämisestä. 

Suopellon-Ilolan alueen suunnitelmat etenevät omalla aikataulullaan. 

 

22. Pasi ja Anneli Koivusaari 

Ehdotamme, että kaava hylätään esitetyssä muodossa. Perustelut: 

 Majutvesi on varsin kapea lahti. Kesäliikenteessä nytkin vilkasta, tilaa rajoittavat 

länsipuolen karit. Turvallisuusasiat tulee huomioida syysveneliikenteen osalta, kun 

liikutaan hämärässä. 

 Majutveden ilme on osa Sysmän Päijänne-brändiä, sitä ei pitäisi vahingoittaa. 

Maisema ja Sysmän silhuetti ovat ainutlaatuisia järveltä lähestyttäessä. Näitä ei pitäisi 

pilata maisemaa olennaisesti rikkovilla rakenteilla. 

 Leirintäalueen matkailutulon menetys voi olla suurempi, kuin mitä kelluvat talot voivat 

kuntaan tuoda. Kunta jää miinukselle. 

 Suomessa ollaan erittäin tarkkoja rantojen suojelusta ja rantarakentamisesta. Tässä 

massiivisten vesirakenteiden hankkeessa tämä on unohdettu täysin. Asia saattaa 

kiinnostaa ympäristöministeriötäkin. Onko mahdollista, että kunnan hyväksyessä 

tällaisen kaavan, siitä tulisi ennakkotapaus koko Suomessa? 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine.  

 Kunnanvaltuusto päättää asemakaavamuutoksen hyväksymisestä / hylkäämisestä. 

 Kaavaselostuksessa esitetty laskelma kelluvien mökkien taloudellisista vaikutuksista 

on tehty niin tarkasti ja perustellusti kuin tässä vaiheessa on pystytty. Vaikka idea ei 

miellytä kaikkia, on todennäköistä että uudentyyppinen rakentaminen houkuttelee 

alueelle myös uusia kävijöitä, jotka niin ikään käyttävät myös taajaman muita 

palveluita. Laskelma päivitetään vastaamaan yleisvastineen mukaista 

maksimirakentamista.  

 Kaavoitusprosessi on vuorovaikutteinen prosessi myös asianosaisten viranomaisten 

suuntaan. Kaavoituksen aloitusvaiheessa on järjestetty viranomaisneuvottelu, jossa 

on käyty läpi kaavamuutoksen tavoite, lähtökohdat, osallistumismahdollisuudet sekä 

hankkeen alustava aikataulu. Kaavaluonnosaineistosta on pyydetty ja saatu lausunnot 

mm. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, terveydensuojelu-

viranomaiselta sekä ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot ovat luettavissa 

tämän raportin alkuosasta. Lausuntojen pääviesti on, että kaavoitusprosessia on viety 

eteenpäin asianmukaisesti lain edellyttämällä tavalla. Ympäristöministeriön 

kannanotto olisi tervetullut lisä viranomaislausuntojen jatkoksi. Toistaiseksi ei ole 

noussut esiin tarvetta pyytää Ympäristöministeriön lausuntoa, koska kuten Päijät-
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Hämeen liittokin asiaa arvioi, hanke ei ole edes maakunnallisesti merkittävä. Myös 

muissa kunnissa on hyväksytty asemakaavoja, joihin on sisältynyt kelluvaa 

rakentamista, joten kyseessä ei ole täysin uusi asia. Ennakkotapauksen 

mahdollisuutta ei voida koskaan täysin poissulkea. 

 

23. Mia Kärkkäinen ja Jukka Tommola 

 Leirintäalueen yöpymismäärät ovat nousseet huomattavasti viimevuosina. Arvio on, 

että yöpymismääriä on mahdollista kasvattaa edelleen. Positiivinen kehitys johtuu 

alueen siistimisestä, hyvästä palvelusta sekä aktiivisesta markkinoinnista, jossa on 

tuotu esiin myös alueen hieno ranta. 

 Kaavan vaikutusten arvioinnissa on ongelma: Leirintäalueen asukkailta ei ole kysytty 

mielipidettä, vaan asia on ohitettu arvellen, että muutoksella ei ole vaikutusta asiaan. 

Leirintäalueen asukkaat ovat lähinnä kauhistuneet kuultuaan suunnitelmasta. 

 Markkinoinnin kannalta on vaikea esittää alue hienona leirintäalueena, mikäli 

näkymänä on kelluvien mökkien takaseinät. 

 Kelluvat mökit eivät tule tuomaan kuntaan niin paljon uusia matkailijoita, kuin mitä ne 

leirintäalueen käyttäjissä menettävät. 

 Mielestämme alueelle voidaan sijoittaa korkeintaan neljä kelluvaa mökkiä. Kaavassa 

tulisi määritellä rakennusmateriaaliksi puu sekä väritys ja ikkunoiden määrä rannasta 

päin katsottuna. 

 Voisiko leirintäalueen "vanhojen mökkien" alueelle nostaa rakennuskohtaisen 

enimmäiskoon 14:sta esim. 30 neliöön? Nykyiset mökit tulevat jossain vaiheessa 

elinkaarensa päähän, jolloin ne voisi uusia tilavampina ja paremmin varusteltuina. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Kaavoittajan näkökulmasta vaikutusten arviointi on tehty tavanomaista kaavahanketta 

perusteellisemmin, mikä todetaan myös viranomaislausunnoissa. Luonnosvaiheen 

asiakirjat on kuitenkin laadittu ensisijassa teknisiin seikkoihin ja olemassa olevaan 

selvityspohjaan perustuen. Mielipiteissä taas korostuu kirjoittajien henkilökohtaiset 

näkemykset ja tunneside suunnittelun kohteena olevaan alueeseen. Tietyllä tapaa 

kaavan laatijat ja osalliset puhuvat ”eri kieltä”. Leirintäalueen asiakkailla on ollut 

mahdollisuus kertoa mielipiteensä kaavaluonnoksesta muiden osallisten tapaan 

kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä. Saapuneista mielipiteistä käy ilmi, että 

joukossa on useita leirintäalueen asiakkaita. Palautteen johdosta kelluvan kylän 

suunnitelmaa esitetään kevennettäväksi, joten leirintäalueen asukkaiden mielipiteet on 

otettu suunnittelussa huomioon. Luonnosvaiheen palaute kirjataan kaava-asiakirjoihin, 

jolloin asiakirjoissa ml. vaikutusten arviointi näkyy vahvemmin myös osallisten ääni ja 

kelluvaa rakentamista kohtaan esitetty kritiikki.  

 Suunnittelun edetessä harkitaan, onko syytä laatia asemakaavamuutoksen 

yhteydessä myös kevyet rakennustapaohjeet. 

 Kaavaselostuksessa esitetty laskelma kelluvien mökkien taloudellisista vaikutuksista 

on tehty niin tarkasti ja perustellusti kuin tässä vaiheessa on pystytty. Laskelma 

päivitetään vastaamaan yleisvastineen mukaista maksimirakentamista.  

 Teknisen lautakunnan lupajaoston lausunnon johdosta esitetään, että leirintämökeille 

osoitetaan rakennusalat ja rakennusoikeus. Lisäksi mielipiteen 23 johdosta rm-4 -

rakennusalojen leirintämökkien enimmäiskokoa koskevaan määräykseen esitetään 

muutosta 14  30 k-m². Tämän vuoksi myös rakennusalakohtaista rakennusoikeutta 

on tarkasteltu tarkemmin, jotta leirintämökkien määrä alueella säilyy likimain 

ennallaan. Leirintämökkien nykyiseen asemointiin perustuen Huitilantien länsipuolelle 
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esitetään pienempää rakennusalaa (180 k-m²) ja itäpuolelle suurempaa rakennusalaa 

(330 k-m²).  

 

24. Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry 

Yhdistys vastustaa kaavahanketta:  

 Kelluvat rakennukset soveltuvat erittäin huonosti herkkään järvimaisemaan. Alue 

kuuluu Majutveden pohjoisosan kulttuurimaisemaan ja laajemmin valtakunnallisesti 

tärkeään Sysmän kirkon seudun kulttuurimaisemaan, johon laatikkomaiset kelluvat 

rakennukset eivät sovi. Rakennukset näkyvät laajalle alueelle ja aiheuttavat 

naapurikiinteistöjen arvonalennusta. 

 Mökkien jätehuoltoon ja vesitalouteen liittyy riskejä. Sääolosuhteet voivat aiheuttaa 

ympäristöongelmia. Uuden rakentamisen pitäisi pysyä ranta-alueella ja sielläkin 

maiseman vaatimukset huomioiden.  

 Valtakunnallisesti tärkeän alueen ja kulttuurimaiseman uuskaavoittamien edellyttää 

museoviraston lausuntoa. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Suunnittelualue kuuluu Majutveden pohjoisosan kulttuurimaisemaan, joka on 

maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Maakuntakaavan 

suunnittelumääräys ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta seuraavasti:  

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä 

on vaalittava alueen keskeisiä erityispiirteitä ja omaleimaisuutta sekä huomioitava 

kokonaisuuden kannalta merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen 

säilyminen. 

 Mökkien jätehuoltoon ja vesitalouteen liittyvät riskit on pyritty ennaltaehkäisemään 

siltä osin kuin asiaan on asemakaavalla tarkoituksenmukaista ja mahdollista vaikuttaa. 

 Sysmän kirkon seudun kulttuurimaisema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö (RKY), jonka aluerajaus kulkee lähimmillään noin 700 metrin 

päässä asemakaavamuutoksen suunnittelualueesta. Näin ollen ei ole katsottu 

tarpeelliseksi pyytää Museovirastolta lausuntoa. Museovirastoon ollaan oltu 

yhteydessä kaavoituksen aloitusvaiheessa vedenalaista kulttuuriperintöä koskien. 

 

25. Heidi Andersson 

Mielipiteen käsittelyn yhteydessä on huomioitu Heidi Anderssonin 5.12.2014 jättämä palaute OAS:sta. 

Kaavaluonnoksesta yleisesti: 

 Andersson vastustaa kaavamuutosta majoitusrakennusten huonon soveltuvuuden 

sekä ympäristöllisten, luonnonsuojelullisten ja maisemallisten seikkojen perusteella. 

 Kaavaluonnoksen laadinnassa ei ole täytetty hankkeen edellyttämää laajaa selvitys-

tarvetta eikä kaavaluonnos täytä MRL:n mukaisia sisältöedellytyksiä.  

 Kelluvien mökkien kaltaisille rakenteille ei ole konkreettista kysyntää Sysmässä tai 

muuallakaan Suomessa. 

 Kaavaluonnoksessa esitetään perustelemattomia väitteitä leirintäalueen 

majoitustilojen tasosta ja kelluvien mökkien huomioarvosta. 

 Kaavaluonnoksessa sivuutetaan se, että uimarannan virkistyskäyttömahdollisuudet 

heikentyvät olennaisesti kelluvan rakentamisen myötä. 

 

Asemakaavaluonnos ei täytä MRL:n sisältövaatimuksia: Prosessin keskiössä tulisi olla 

sellaiset selvitykset, joissa havaittuja vaikutuksia arvioidaan kelluvien rakenteiden 
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näkökulmasta. Tähän mennessä hankittu selvitys ei ole riittävä projektin eteenpäin 

viemiseksi. Puutteina voidaan mainita mm.: 

1. 7.11.2014 päivätystä OAS:sta käy ilmi, että suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva 

ympäristö on määritetty lepakoille arvokkaaksi alueeksi ja että suunnittelualueella 

sijaitsee arvokkaaksi määritelty kosteikkoalue. OAS:sta ei ilmene tarkemmin 

kosteikkoalueen luonne. Asiassa tulee yksilöidä siellä esiintyvät lajit ja näiden 

mahdollinen suojeluntarve luonnonsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla 

sekä toisaalta rakentamisen vaikutus kosteikkoalueeseen. 

2. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös viitasammakon 

kutualue. Viitasammakko on rahoitettu eläinlaji ja EU:n luontodirektiivilaji. 

Luontodirektiivi ja luonnonsuojelulaki kieltävät lajien lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen. Vaikka kaavaluonnoksen 

mukaan rantaluhdat ja viitasammakon kutualueet eivät sijaitse suunnittelualueella, 

tulisi mahdollisista vaikutuksista hankkia asianmukainen selvitys. 

3. Kaavaluonnoksessa vähätellään kelluvien mökkien vaikutusta maisemaan. 

Maisemavaikutusten osalta tulisi erityisesti huomioida se, miten kelluvien 

majoitusrakennusten vaikutus maisemaan olisi perusteltavissa huomioiden 

esimerkiksi rantarakentamisessa asetetut erityiset sisältövaatimukset. Ranta-

alueisiin sisältyy erityisiä maisemallista herkkyyttä sekä muita luontoa ja virkistystä 

koskevia seikkoja. MRL 73.1 §:n erityisten sisältövaatimuksen mukaan 

laadittaessa ranta-asemakaavaa pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi 

ranta-alueelle on ensisijaisesti katsottava, sopeutuuko suunniteltu rakentaminen 

ja muu maankäyttö rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön ja jääkö ranta-

alueille riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Kaavaluonnoksen perusteella 

nämä MRL 73.1 §:n erityiset sisältövaatimukset eivät täyty. 

4. Muutoinkin tulee huomioida suunnittelualueen kuuluminen maakunnallisesti 

arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kaavaluonnoksessa ei ole huomioitu sitä, 

miten asiassa tullaan vaalimaan ja turvaamaan merkittävien maisema- ja 

kulttuuriarvojen säilyminen. 

5. Henkilö- ja paloturvallisuuden osalta voidaan todeta, etteivät Suomessa voimassa 

oleva normisto suoranaisesti sovellu veden päällä tapahtuvaan rakentamiseen. 

Tätäkään seikkaa ei ole huomioitu kaavaluonnoksessa tai sitä koskevissa 

selvityksissä. 

6. Ilmatieteenlaitos on suositellut aallonmurtajan rakentamista suojaamaan kelluvia 

rakennuksia etelän suunnasta tulevilta aalloilta. Majutveden aallonkorkeus ylittää 

reilusti suositellun enimmäiskorkeuden aallokolle. Tarkemmat selvitykset 

aallonmurtajasta ja erityisesti sen vaikutuksesta ympäristöön puuttuvat. Lisäksi ei 

ole otettu huomioon aallonmurtajasta ja sen rakentamisesta mahdollisesti 

aiheutuvia vaikutuksia, kuten veden samentumista ja maisemahaittaa. 

7. Aallokko- ja virtaustarkastelun virtauksien arviointi ilman mittaustuloksia ei ole 

riittävä. Tiedot perustuvat yleistyksiin ja muilta järviltä tehtyihin tutkimuksiin. Arviot 

on tehty liian löyhin perustein. 

8. Kelluvien mökkien vaikutuksesta vesiliikenteeseen ja vesiliikenteen edellytysten 

turvaamiseen ei ole esitetty selvitystä.  

9. Kaavamuutokseen ryhdyttäessä ei ole huomioitu riittävässä määrin muita 

vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnittelualueelle.  

 

Lopuksi: 

 Aluetta ei voida kehittää yksinomaan matkailun nojalla. Innovatiivisuuden ja turismin 

lisääntymisen tavoittelu etenkin luonnon, ympäristön ja maiseman pilaamisen 

kustannuksella on kohtuutonta.  

 Rakennusteknisesti hanke ei ole yksinkertainen ja vaatisi tästä näkökulmasta edelleen 

laajaa lisäselvitystä.  
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 Palo- ja muihin pelastautumiskysymyksiin ei ole kaavaluonnosta koskevissa 

asiakirjoissa kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Mikäli kaavaluonnoksen laadinnassa ei olisi täytetty hankkeen edellyttämää 

selvitystarvetta eikä kaavaluonnos täyttäisi MRL:n mukaisia sisältövaatimuksia, olisi 

tämä seikka noussut esiin myös viranomaisyhteistyössä. Selvitysten samoin kuin 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) riittävyydestä on keskustelu 

aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 8.8.2014. Ko. neuvottelussa ELY-keskuksen 

edustajat katsoivat, että olemassa olevat selvitykset sekä suunnitellut kaavan 

laadinnan aikana laadittavat selvitykset muodostavat riittävän tarkat lähtökohdat 

asemakaavamuutoksen suunnittelulle ja että OAS on asianmukainen. Aloitusvaiheen 

viranomaisneuvottelun jälkeen laaditut arkeologinen vedenalaisinventointi, 

vesikasvillisuus- ja sukeltajaselvitys, aallokko- ja virtaustarkastelu sekä 

maisemavaikutusten arviointi/näkymätarkastelu olivat mukana nähtävillä olleessa 

kaavaluonnosaineistossa eikä luonnosvaiheen viranomais-lausunnoista ei käy ilmi, 

että jotakin olennaista olisi edelleen selvittämättä. 

 Myös leirintäalueen yrittäjä on nostanut esiin halunsa uusia vanhoja mökkejä 

tilavampina ja paremmin varusteltuina, joten siinä mielessä kaava-aineistossa esitetty 

väite leirintäalueen majoitustilojen tasosta ei ole perusteeton. Se, että kelluvat mökit 

ovat aiheuttaneet vilkasta keskustelua sekä kaavan osallisten kuin mediankin parissa, 

on yksi merkki mökkien huomioarvosta tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna. 

 Huoli uimarannan virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymisestä on noussut 

vahvasti esiin muissakin mielipiteistä. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että kelluvien 

rakennusten määrään esitetään vähennystä. 

 

1. OAS:n tarkoitus on kertoa tiivistetysti kaavoituksen tavoitteet ja lähtökohdat, 

aikataulu, osallistumismahdollisuudet sekä se, kuinka hankkeesta tiedotetaan ja 

miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Varsinainen kaavaratkaisu perusteluineen 

kuvataan kaavaselostuksessa ja -kartalla. Selostuksessa on todettu, rantaluhdat 

ja viitasammakon kutualueet sijaitsevat kaavan suunnittelualueen ulkopuolella. 

Lepakoiden osalta on todettu, että Huitilanjoen ympäristö on määritelty lepakoille 

arvokkaaksi alueeksi. Kyse on vesisiippojen ruokailupaikasta Huitilanjoen 

keskiosassa sillan ympäristössä. Siltä osin kuin ruokailupaikan voidaan arvioida 

ulottuvan kaavan suunnittelualueelle, on ko. alueet osoitettu kaavassa vesi- (W) ja 

puistoalueiksi (VP). Puiston osalta on kyse hoitamattomasta puistosta. 

Luonnonsuojelulain 49 §:n kieltää lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittämisen ja heikentämisen. Luontoselvityksen mukaan kyseessä on kuitenkin 

nimenomaan ruokailupaikka, ei levähdys- tai lisääntymispaikka. Kun otetaan 

huomioon ruokailupaikan sijainti vilkkaasti liikennöidyn sillan ympäristössä, on 

epätodennäköistä että kaavaratkaisu millään tavalla heikentäisi lepakoiden 

ruokailumahdollisuuksia.  

Asiaa täsmennetään myös OAS:iin väärinkäsitysten välttämiseksi. 

2. Selvitysten osalta viitataan siihen mitä vastineessa on aiemmin selvitysten 

riittävyydestä todettu. 

3. Prosessissa on kyse asemakaavan laatimisesta taajama-alueelle, ei MRL 73 §:n 

tarkoittamasta pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi laadittavasta ranta-

asemakaavasta. Kaavaratkaisun vaikutusta maisemaan on arvioitu kaava-

asiakirjoissa monipuolisesti ja tavanomaista kaavahanketta laajemmin. 

4. Arvokkaan rakennetun ympäristön vaaliminen on huomioitu kaavamerkinnöissä ja 

-määräyksissä (sr, rm-1, rm-2 sekä koko kaava-aluetta koskevat 
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yleismääräykset), mikä on todettu myös Päijät-Hämeen maakuntamuseon 

(Rakennuskulttuuri) sekä Hämeen ELY-keskuksen lausunnoissa. 

5. Henkilö- ja paloturvallisuuden osalta on tukeuduttu Päijät-Hämeen 

pelastuslaitoksen lausuntoihin. 

6. Edelleen selvitysten osalta viitataan siihen mitä vastineessa on aiemmin 

selvitysten riittävyydestä todettu. 

7. Aallokko- ja virtaustarkastelu on teoreettinen, mutta sen on laatinut 

ammattimainen ja luotettava taho. Tarkastelun lopputulemana on annettu 

suositus, joka on huomioitu kaavamerkinnöissä ja määräyksissä. Asia on 

huomioitu kaavoituksen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. 

8. Edelleen selvitysten osalta viitataan siihen mitä vastineessa on aiemmin 

selvitysten riittävyydestä todettu. 

9. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on tehty vaihtoehtoisen sijoituspaikan 

selvitys, joka keskittyi kirkonkylän sataman ympäristöön. Mikäli kelluvaa 

rakentamista päätetään sijoittaa ko. alueelle, käynnistyy siitä aikanaan oma 

asemakaavan muutosprosessi. 

 

26. Mark Kaartti 

Kannatan hankkeen toteutumista varauksetta: 

 Sysmän tapahtumatarjonnan kompastuskivi on vajaa majoituskapasiteetti, jota ei 

paikata yksistään leirintäalueen kehittämisen turvin. Mm. lähitulevaisuudessa MotoGP 

tuo maakuntaan 40 000 - 200 000 kansainvälistä vierasta, joilla on tietty vaatimustaso 

ja jotka kaikki eivät tule mahtumaan Lahden tai muun Päijät-Hämeen majoitus-

tarjonnan puitteisiin. 

 Miksi kunta ja kuntalaiset eivät tukisi yrittäjäriskillä toteutettavaa profiilin nostoa? Joko 

yrittäjä saa mahdollisuuden toteuttaa hankkeensa, tai sitten kaikki jatkuu kuten 

tähänkin saakka - mikään ei muutu. Väki vähenee ja kylä hiljenee. 

 Maisemallisesti nämä istuvat täysin, erikoisuudellaan jopa erinomaisesti. Erikoisuudet 

myyvät! 

 

Vastine 

 

 Merkitään tiedoksi myönteinen palaute. Mielipide ei edellytä muutoksia kaava-

asiakirjoihin, mutta koska valtaosassa saadusta palautteesta vastustetaan kelluvaa 

rakentamista, esitetään kelluvien mökkien määrään vähennystä, kts. Yleisvastine. 

 

27. Avantouimarit, 8 allekirjoitusta 

 Vastustamme kelluvien mökkien rakentamista leirintäalueen eteen. Leirintäalueen 

avanto ollut harrastuksena v. 1998 lähtien ja toivomme avannon säilyvän edelleen. 

Avannon käyttäjiä/harrastajia nykyisellään 30 hlö, näyttää lisääntyvän vuosi vuodelta. 

Alueella on kunnan ainoa yleinen uimaranta. Sysmään saavuttaessa on hienot 

näkymät, mökit piilottaisivat Majutveden. 

 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Uimaranta samoin kuin avantouintimahdollisuus alueella säilyy. Leirintäalueen ranta ei 

ole kunnan ainoa yleinen uimaranta toisin kuin mielipiteessä väitetään. 
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28. Adressi, 68 allekirjoitusta 

 Vastustamme kelluvien mökkien rakentamista leirintäalueen eteen.  

 Kelluvat mökit voisi sijoittaa Talasniemen sahan edustalle, Suvisaaren viereen tai 

Suopellon satama-alueelle. Suopelto on hyvä vaihtoehto uuden satama-alueen, 

parkkipaikkojen, uuden kevyen liikenteen väylän sekä alueen vieressä olevan kahvila-

ravintolan johdosta. 

 Sysmäläiset toivovat saada äänestää kelluvien mökkien rakentamisen puolesta tai 

vastaan. 

 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Mielipiteessä esitetyt vaihtoehtoiset sijoituspaikat eivät ole maanomistuksellisista, 

kunnallistekniikan järjestämiseen liittyvistä tai maankäytöllisistä (esim. asuinalue) 

syistä soveltuvia kelluvien rakennusten sijoituspaikaksi.  

 Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on tehty vaihtoehtoisen sijoituspaikan 

selvitys, joka keskittyi kirkonkylän sataman ympäristöön. Mikäli kelluvaa rakentamista 

päätetään sijoittaa ko. alueelle, käynnistyy siitä aikanaan oma asemakaavan 

muutosprosessi. 

 

29. Kaija ja Aimo Ikonen 

 Idea saattaa olla hyvä, mutta vastustamme nykyistä suunnitelmaa kelluvien mökkien 

sijoittamisesta leirintäalueen läheisyyteen. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 

30. Adressi, 9 allekirjoitusta 

 Vastustamme ehdottomasti kelluvien mökkien rakentamista Sysmän leirintäalueen 

edustalle. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 

31. Sysmän Urheilukalastajat ry 

Suhtaudumme kielteisesti suunnitteilla oleviin kelluviin mökkeihin:  

 Hankkeen myötä talvikalastus loppuisi Ohrasaaresta Askonrantaan olevalla alueella.  

 Pilkkijät ovat pääasiassa eläkeikäisiä ja pilkkimatkat muodostuisivat kohtuuttomat 

pitkiksi ikääntyneille ihmisille. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Kelluvan kylän toteuttamisella ei ole vaikutusta talvikalastukseen. Kalastus 

Ohrasaaren ja Askonrannan välisellä alueella voi jatkua kuten ennenkin. 
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32. Adressi, 83 allekirjoitusta 

 Vastustamme kelluvien mökkien rakentamista leirintäalueen eteen. 

 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 

33. Ole Silén 

 Onko liiketaloudellista laskelmaa tehty 10 kelluvalle mökille ja aallonmurtajalle? Kenen 

syliin kaatuu kannattamaton investointi? Kuka on rahoittaja tälle projektille? 

 Mielestäni Ohrasaaren ranta olisi parempi sijoituspaikka. Vesialueen voi vuokrata 

omistajilta! Maksaahan yrittäjä vuokraa myös kunnan maa- ja vesialueen käytöstä? 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Kunta omistaa asemakaava-alueella sijaitsevan suunnittelualueen ja vastaa siten 

kaavoituksesta, mutta alueella tapahtuva liiketoiminta on vuokralaisten toimintaa ja 

tapahtuu yrittäjien omalla riskillä.  

 Kunta voi tarjota vuokralle paikkoja vain omistamiltaan alueilta. Ohrassaaren ranta ei 

ole maanomistuksellisesti, kunnallistekniikan järjestämisen kannalta eikä 

maankäytöllisistä (virkistysalue) syistä soveltuva kelluvien rakennusten 

sijoituspaikaksi. 

 

34. Suomen Leirintäalueyhdistys 

 Suunnittelun yhteydessä ei ole riittävästi selvitetty kelluvien mökkien vaikutusta 

leirintäalueen toimintaan. Sysmä Camping on tärkeä matkailutulon tuoja Sysmän 

kuntaan. 

 Kaavaselostuksessa on todettu Sysmässä olevan puutetta riittävän kapasiteetin 

omaavista, korkeatasoista majoituspalveluista. Tilanne on leirintäalueen osalta 

muuttunut ja muuttumassa, sillä vanhoja mökkejä on perusparannettu ja alueelle 

rakennettu myös kaksi uutta parimökkiä + kaksi uutta parimökkiä suunnitteilla. 

 Ranta-alueella sijaitsevat leirintäalueen suosituimmat paikat. Kelluva mökkirivistö 

heikentäisi alueen viihtyvyyttä, mikä vähentäisi matkailijoiden viipymää alueella. Jo 

20% vähennys nykyisestä vajaan kahden vuorokauden viipymästä vähentäisi alueen 

saamaa matkailutuloa usealla kymmenellä tuhannella eurolla vuodessa. Yleistietoa: 

Leirintäalueella majoittuva seurue käyttää vierailupaikkakunnallaan joka päivä 

keskimäärin 225 euroa. Henkilöä kohden rahaa kuluu 90 euroa. Valtaosa tästä 

kohdistuu leirintäalueen ulkopuolelle, elintarvikekauppoihin, kahviloihin, ravintoloihin 

ym. 

 Kelluvien rakennusten pysäköintipaikat Huitilanjoentien varressa on huono ratkaisu. 

Käytäntö on osoittanut, että kulkuvälineet halutaan jättää majoituspaikan välittömään 

läheisyyteen (tässä tapauksessa matkailuajoneuvopaikoille).  

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Laskelma kelluvien mökkien taloudellisista vaikutuksista on tehty niin tarkasti ja 

perustellusti kuin tässä vaiheessa on pystytty. Vaikka idea ei miellytä kaikkia, on 

todennäköistä että uudentyyppinen rakennustapa houkuttelee alueelle myös uusia 
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kävijöitä, jotka niin ikään hyödyntävät myös muita taajaman palveluita. Laskelma 

päivitetään vastaamaan yleisvastineen mukaista maksimirakentamista.  

 Tapahtumajärjestäjiltä on saatu viestiä siitä, että nykyinen majoituskapasiteetti ei ole 

riittävä. Erityisesti on toivottu, että tarvittaessa bussilastillinen ihmisiä voitaisiin 

majoittaa samaan paikkaan. Leirintäaluetta on onnistuneesti kehitetty viime vuosina, 

mikä on myös johtanut kävijämäärän nousuun. Leirintäalueelle äskettäin rakentuneet 

kaksi uutta majoitusmökkiä eivät kuitenkaan yksin riitä vastaamaan tarpeeseen. 

 

35. Päivi Lind ja Raimo Jantunen 

 Vastustamme kaavaluonnoksen mukaista ratkaisua. Perustelut: Maisemalliset syyt, 

mahdolliset haitat ympäristölle, leirintäaluetoiminnan häiriintyminen sekä yleisen 

uimarannan käytön hankaloituminen. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 

36. Adressi, 9 allekirjoitusta 

 Vastustamme kelluvien mökkien rakentamista leirintäalueen edustalle. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 

37. Adressi, 10 allekirjoitusta 

Vastustamme kelluvien mökkien rakentamista leirintäalueen läheisyyteen. Perustelut:  

 Mökit pilaavat kauniin ranta-maiseman leirintäalueella, Sysmäntieltä ja uimarannalta. 

Leirintäalue on Sysmän paraatipaikalla, sisääntuloväylän suulla ja nykyinen yrittäjä on 

satsannut paljon alueen kohentamiseen. Menettääkö alue suosionsa, jos kelluvat 

mökit rakennetaan alueen viereen? 

 Uimarannan tulevaisuus huolestuttaa, myös käyttö kun mökit liki. Mistä mökeille 

kuljetaan? Veneillä vai tehdäänkö silta? 

 Entä jos uimavesi pilaantuu, kun viemäri hajoaa? Miten talvipakkasilla kestävät 

mökkien rakenteet? En hyväksy, että kuntalaisten varoja käytetään kunnallistekniikan 

rakentamiseen kelluviin rakennuksiin. Kuka maksaa mahdollisen veden 

pilaantumisen? 

 Sysmässä on maata ja vesialuetta muuallakin, esim. Suopellon satama-alue tai 

voihan yrittäjä kaivaa lammen tms. Kunnan vesialue on meidän kaikkien kuntalaisten 

omaisuutta. 

 Kritisoin, miksi kuntapäättäjät ovat edes alkaneet selvittää tällaista hanketta. 

Kustannukset ovat varmasti suuret mm. tehtyjen selvitysten osalta. 

 Näin pienessä kunnassa yritystoiminnan pitäisi täydentää ja tukea toinen toistaan, 

eikä päinvastoin. 

Vastine 

 Kts. Yleisvastine. 

 Mökeille kulkeminen on esitetty kaavakartassa ja asemakaavamuutoksen 

havainnekuvassa. 
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 Mökit on luonnollisesti suunniteltava ja toteutettava siten, että maaperä tai vesistö ei 

pilaannu. Tämä on huomioitu myös kaavamääräyksissä. Vastuu pilaantuneen alueen 

puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla, toiseksi pilaantuneen 

alueen kiinteistönomistajalla tai -haltijalla. Kunta voivat joutua kunnostamaan 

pilaantuneen alueen, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen. 

 Kunta osoittaa kunnallistekniikan liittymispaikan tontilla ja kelluvien rakennusten 

toteuttaja vastaa kustannuksellaan johtojen vetämisestä rakennuksiin. Kuntalaisten 

varoja ei siten käytetä kunnallistekniikan rakentamiseen. 

 Kunta voi tarjota vuokralle paikkoja vain omistamiltaan alueilta. Leirintäalueen ranta 

on maanomistuksellisesti, kunnallistekniikan järjestämisen kannalta sekä 

maankäytöllisistä (virkistysalue) syistä valikoitunut kelluvien rakennusten 

suunnittelualueeksi. 

 Kaavoitusprosessin aikana on tehty seuraavat esiselvitykset: 

- Vedenalainen muinaismuistoinventointi, 2303 € (alv 0%) 

- Vedenalainen luontoselvitys, 1100 € (alv 0%) 

- Aallokko- ja virtausolosuhteiden arviointi, 1990 € (alv 0%). 

Muilta osin on voitu hyödyntää aiemmin laadittuja selvityksiä tai selvitykset on tehty 

omana työnä.  

 Tarkoituksenmukaista on päästä lopputulokseen, joka mahdollistaa sen, että 

molemmat alueen yrittäjät voivat toimia alueella. 

 

 


