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Tunnistetiedot 
 
Kaavan nimi: Kirkon seudun asemakaavan muutos korttelissa 44 
Kunta: Sysmä (781) 
Kylät: Skinnarila (415) ja Otamo (411) 
Tilat: Skinnarilan kylän osalta asemakaavan muutos koskee tiloja Kokkola (RN:o 1:143), 
Koivikko (RN:o 1:59), Jokio (RN:o 1:396) ja Kokkolanranta (RN:o 1:412) sekä osia tiloista 
Leiri-Kokkola (RN:o 1:356), Airola (RN:o 1:144) ja Markkinaranta (RN:o 1:423). Otamon kylän 
osalta asemakaavan muutos koskee osaa tiloista Jussila (RN:o 2:275) sekä vesialue (RN:o 
876-1) 
 
 

Tausta ja asemakaavan tarkoitus 
 

Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistetty Sysmän kunnan toimesta. Suunnittelualue 
on Skinnarilan kylään kuuluvien alueiden osalta kokonaisuudessaan Sysmän kunnan 
omistuksessa. Otamon kylään kuuluvat alueet ovat yksityisomistuksessa. 
 
Sysmän kunnanhallitus päätti 14.4.2014 § 102 käynnistää asemakaavan muutosprosessin 
tarkoituksenaan mahdollistaa kelluvien majoitusta palvelevien rakennusten sijoittaminen tilan 
Markkinaranta (RN:o 1:423) vesialueelle. Toimintoihin liittyviä ja tukeutuvia palveluja, 
paikoitustiloja ja kulkuväyliä tullaan sijoittamaan viereisten Kokkolan (RN:o 1:143), Koivikon 
(RN:o 1:59), Jokion (RN:o 1:396), Kokkolanrannan (RN:o 1:412), Leiri-Kokkolan (RN:o 1:356) 
sekä Airolan (RN:o 1:144) tilojen alueille, jossa toimii tällä hetkellä Sysmän leirintäalue. Näin 
ollen on syytä tarkastella ko. alueita tarkemmin ja sisällyttää myös ne asemakaavamuutoksen 
suunnittelualueeseen. Samassa yhteydessä asemakaavamerkinnät ja -määräykset 
päivitetään myös leirintäalueen osalta vastaamaan paremmin leirintäalueen nykyisiä ja tulevia 
kehittämistarpeita. 
 
Kaavan suunnittelualueeseen otettiin keväällä 2016 mukaan myös Huitilanjoen ympäristöä 
tilojen Jussila (RN:o 2:275) ja vesialue (RN:o 876-1) osalta. Tältä osin tavoitteena on osoittaa 
Huitilanjoen uoma oikeaan paikkaan (voimassa olevassa kaavassa väärä sijainti) sekä 
merkitä asemakaavaan Sysmän kirkonkylän luontoselvityksessä (Häyhä & Rautiainen, 2012) 
ilmitulleet luontoarvot. 
 
Asemakaavamuutos laaditaan osittain kunnan omana työnä sekä osittain Sysmän kunnan 
konsultti-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden puitesopimuksen piiristä valitun 
konsulttitoimiston työnä (WSP Finland Oy). 

 
 
Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti 
Sysmän taajamassa (rajaus 
punaisella) 
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Suunnittelualue sijaitsee Sysmän taajaman kaakkoisosassa, Sysmäntien varressa. Alueen 
kokonaisala on noin 4,3 ha. Alueelle kuljetaan pääasiassa Sysmäntieltä erkanevan Huitilan-
tien kautta.  
 
Suunnittelualue muodostuu tilojen Kokkola (RN:o 1:143), Koivikko (RN:o 1:59), Jokio (RN:o 
1:396) ja Kokkolanranta (RN:o 1:412) alueista sekä tilojen Leiri-Kokkola (RN:o 1:356), Airola 
(RN:o 1:144), Markkinaranta (RN:o 1:423), Jussila (RN:o 2:275) ja vesialue (RN:o 876-1) osa-
alueista. 
 
Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Sysmäntien tiealueeseen ja Rauharannan (RN:o 4:0) 
kiinteistöön. Idässä suunnittelualue rajautuu pääasiassa Huitilanjoen itärantaan ja Jussilan 
tilaan. Huitilanjoen sillan kupeessa suunnittelualue ulottuu vajaan 70 neliömetrin alalta myös 
Jussilan (RN:o 2:275) tilan puolelle. Lännessä suunnittelualue rajautuu Päijänteen Majut-
veden Skinnarilan osakaskunnan vesialueeseen ja etelässä Välirannan (RN:o 1:355) ja 
Jokelan (RN:o 1:357) kiinteistöihin. 
 
 
 

Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus 
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Markkinarannan (RN:o 1:423) tila sijoittuu suunnittelualueella kahdelle eri palstalle. Läntisellä 
palstalla sijaitsee tällä hetkellä kolme laituria ja kunnan uimaranta (vesialueet). Pohjoisin laituri 
toimii leirintäalueen vierasvenelaiturina. Ko. alueelle on asemakaavamuutoksen myötä 
tarkoitus osoittaa kelluvien majoituspalvelurakennusten korttelialue. 
 

 
Kuvat 3 ja 4. Vas: Tilan Markkinaranta vesialuetta pohjoisimmalta laiturilta etelän suuntaan kuvattuna.                    
Oik: Markkinarannan vesialuetta kunnan uimarannalta nähtynä. 

 
Markkinarannan (RN:o 1:423) itäinen palsta käsittää Huitilanjoen vesialuetta, jonka itäpuolella 
kaavan suunnittelualue jatkuu osittain vielä Otamon osakaskunnan vesialueelle (RN:o 876:1) 
ja tilan Jussila (RN:o 2:275) alueelle. Nämä alueet on  otettu mukaan kaavamuutosalueeseen 
sen vuoksi, että voimassa olevassa asemakaavassa on tässä kohtaa virheellisiä merkintöjä 
(leirintäalueen RT-kortteli samoin kuin Huitilanjoen uoma on osoitettu väärään paikkaan).  
 
Kokkolassa (RN:o 1:143) sijaitsee Sysmän leirintäalueen palvelu-/päärakennus ja vuonna 
2009 rakennetut uudet huoltorakennukset. Palvelurakennus on rakentunut 1800- ja 1900-
luvun vaihteessa ja se on toiminut aikaisemmin mm. apteekkina ja kangaskauppana. Uusiin 
huoltorakennuksiin on sijoitettu keittiö, wc:t, pyykinpesutilat sekä suihku- ja saunatilat. Rannan 
tuntumassa on myös rantasauna, kaksi grillikatosta ja muutamia leirintämajoja. 
 

  
Kuvat 5 ja 6. Vas: Leirintäalueen palvelurakennus sijaitsee pienellä mäellä Huitilanjoen ja Majutveden 
väliin jäävällä kannaksella. Oik: Leirintäalueen uusia huoltorakennuksia. 

 
Airolan (RN:o 1:144) kiinteistössä sijaitseva rakennus on toiminut aikaisemmin asuin-
rakennuksena. Kunta on ostanut kiinteistön vuonna 2012 leirintäalueen ympäristön 
kehittämismahdollisuuksia ajatellen. Kesästä 2014 alkaen rakennus on toiminut 
majoitustilana. Piha-alueella on varastorakennus ja minigolf-kenttä. Kokkolan ja Airolan 
kiinteistöjen rajalle on rakennettu keväällä 2016 kaksi uutta leirintämökkiä. 
 
Jokion (RN:o 1:396) tila käsittää asuntovaunualuetta. Jokion läpi kulkee myös ajoyhteys 
suunnittelualueen viereiselle Rauharannan kiinteistölle. Jokion tilan eteläpuolella sijaitseva 
Kokkolanranta käsittää vaunualuetta sekä vaunualueen länsipuolista vesialuetta. 

 
Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevalla Leiri-Kokkolan (RN:o 1:356) tilalla on vajaa 20 
pientä leirintämajaa. Markkinarannan ja Leiri-Kokkolan väliin jäävän Koivikon (RN:o 1:59) tilan 
alueella on vanha uimakoppi (ei käytössä) sekä uimarannan leikkivälineitä. 
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Tavoitteet 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan merkintöjä ja 
määräyksiä sekä rakennusoikeuden määrää niin, että: 
- suunnittelualueella on mahdollista toteuttaa rakennushanke, joka pitää sisällään kelluvien 
majoitusrakennusten ja tarvittavien palveluiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, laitureiden, 
käyntisiltojen ja kiinnitysjärjestelmien rakentamisen. 
- asemakaava vastaa paremmin leirintäalueen nykyistä toimintaa ja tulevia kehittämistarpeita 
- Airolan kiinteistöön osoitetaan tarkoituksen mukainen kaavamerkintä (nyk. kaavassa AP-
merkintä) 
- suunnittelualueeseen kuuluvia tiloja voidaan jatkossa käsitellä yhtenä kaavallisena 
kokonaisuutena (nykyisin kahden eri asemakaavan alueella). 
- Huitilanjoen osalta merkinnät päivitetään vastaamaan nykytilannetta (joen uoman sijainti) 
 
Sysmässä on yleisesti todettu olevat puutetta riittävän kapasiteetin omaavista, korkea-
tasoisista majoituspalveluista. Toisaalta taas suunnittelualueella sijaitsevat leirintäalueen 
nykyiset majoitustilat eivät kaikilta osin vastaa nykyajan vaatimuksia. Nykyaikaisten 
leirintämajojen rakentamiselle on tarvetta. Asemakaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on 
tarjota ratkaisuja näihin seikkoihin. 
 
Työn alkuvaiheessa on selvitetty suunnittelualueen ja suunnittelualueen välittömän vaikutus-
alueen luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön olosuhteet sekä mahdollisten 
vedenalaisten muinaismuistojen olemassa olo niin, että mahdolliset erityisarvot voidaan 
huomioida ja turvata kaavamuutoksen yhteydessä. 

 
 

Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet 
voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on 
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että 
edistetään niiden toteuttamista. 
 
Maakuntakaava 
 
Maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymässä Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 
suunnittelualueen kuivanmaan puoleiset alueet on osoitettu taajama-toimintojen (A) alueiksi. 
Suunnittelualueen vesialueisiin ei kohdistu varsinaisia maakuntakaava-aluevarauksia.  
Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu veneväylä, joka yhdistää Sysmän kirkonkylän 
Päijänteeseen. Vaaleansinisellä vaakaraidoituksella on maakuntakaavakartassa osoitettu 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti arvokkaat alueet. 
 
 

Kuva 7. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta  
(Päijät-Hämeen liitto, 2017). 
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Yleiskaavat 
 
Sysmän kunnanvaltuuston 15.11.1988 hyväksymässä, kokeellisessa ja oikeus-
vaikutuksettomassa Taajaman osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu vesialueeksi 
(W) sekä matkailupalvelujen alueeksi (RM). Kaavaan tehtiin myöhemmin osittainen muutos, 
joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.6.1994. Em. kaavamuutoksen johdosta ei aiheutunut 
muutoksia suunnittelualueen yleiskaavamerkintöihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat 8 ja 9. Vas. ote Taajaman osayleiskaavasta(1988) ja oik. ote Taajaman osayleiskaavan 
osittaisesta muutoksesta (1994).  

 
 

Asemakaavat 
 
Suunnittelualue jakautuu kahden eri asemakaavan alueelle, joiden raja kulkee viistosti 
Markkinarannan tilan läntisen palstan poikki. Palstan eteläosassa on voimassa 
Rakennuskaavan muutos ja laajennus kortteleihin 1-53 ja 56-78, jonka Mikkelin lääninhallitus 
on vahvistanut 16.12.1961. Markkinarannan suunnittelualueeseen kuuluvat osa-alueet on 
osoitettu kaavassa vesialueiksi (W). 
 
Valtaosassa suunnittelualuetta on voimassa Kirkonseudun rakennuskaavan muutos, jonka 
Mikkelin lääninhallitus on vahvistanut 2.10.1981. Kaavassa suunnittelualue on osoitettu vesi-
alueeksi (W), telttailu- ja leirintäalueeksi (RT) sekä asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-1).  
 

Kuva 10. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Rakennusjärjestys 
 
Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. 

 

Olemassa olevat selvitykset 

Rakennetun ympäristön selvitykset 
 

 RKY on Museoviraston 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.  
- Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin. 
 

 Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat 
rakennetut kulttuuriympäristöt. Päijät-Hämeen maakunnallinen inventointi on valmistunut 
2005: MARYmaakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt. Päijät-Hämeen rakennettu 
kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen liiton julkaisu A159, 2006. 
- Suunnittelualue kuuluu Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöön, joka on luokiteltu 
maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. 

 

 Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. (KUKUSE). Nina Könönen, Hämeen 
ympäristökeskuksen moniste 98/2005. 
- Osa suunnittelualueesta kuuluu inventoinnissa määriteltyyn Kirkonkylän raitin maisema-
alueeseen. Inventoinnissa mainitaan suunnittelualueella sijaitseva Airolan asuinrakennus 
(nyk. leirintäalueen päärakennus). 
 

 Sysmän taajama-alueen kulttuuriympäristöselvitys. Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu. 
Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke, 2012. 
- Leirintäalueen päärakennus ja sitä ympäröivä piha-alue on määritelty kohteeksi, joka 
omaa ”huomattavaa paikallista, maakunnallista tai joissakin tapauksissa valtakunnallista 
arvoa. Näiden pihapiirien inventoinnissa mainittujen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten säilyminen on tärkeää. Uudisrakentamisessa tulisi tarkkaan huomioida 
ympäristön kulttuurihistorialliset ominaispiirteet ja arvot.” 
- Inventoinnissa on myös määritelty taajamassa olevat tärkeät näkymät, joista yksi 
sijaitsee suunnittelualueella: Näkymä Sysmäntieltä (Huitilanjoen sillan kohdalta) 
leirintäalueelle on säilytettävä. 

 
 

Arkeologiset selvitykset 
 

 Keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy (2009). 
Kustantaja Sysmän kunta.  
- Suunnittelualueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
 

 Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. Päijät-Hämeen liitto 2008. 
- Suunnittelualueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
 

 Museoviraston muinaisjäännösrekisteri. 
- Suunnittelualueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
 
 

Muut selvitykset ja suunnitteluaineisto 
 

 Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen (2007). Päijät-Hämeen 
maisemaselvitys. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. 
 



8 
 

 Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Lahden ammattikorkeakoulu (2006). 
Päijät-Hämeen taajama- ja kylätarkastelu. Päijät-Hämeen maisemaselvityksen 
osaraportti. 
 

 Päijät-Hämeen maakuntakaavaan 2006 liittyviä muita selvityksiä mm. 
- Väestöselvitykset ja -ennusteet 
- Eri maankäyttömuotoja koskevat selvitykset 
- Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet 
- Päijät-Hämeen maisema-arvot 
 

 Valmisteilla olevan Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 selvitykset 
 

 Sysmän kirkonkylän luontoselvitys. Teppo Häyhä ja Sirpa Rautiainen. Sysmän kunta, 
2012. Koko suunnittelualue kuuluu tämän luontoselvityksen selvitysalueeseen. 
- Selvityksessä Huitilanjoki on määritelty arvokkaaksi kosteikkoalueeksi ja joen itärannalla 
on arvokkaita rantaluhtia. Rantaluhdat eivät sijaitse suunnittelualueella. 
- Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuva Majutveden jokisuu (Leiri-Kokkolan 
kiinteistörajan tuntumassa) on määritelty viitasammakon kutualueeksi. 
- Huitilanjoen ympäristö on määritelty lepakoille arvokkaaksi alueeksi (vesisiipan 
ruokailupaikka). 
 

 Sysmän taajaman liikenneselvitys. Pöyry Finland Oy. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön 
kehittämisohjelma EAKR-hanke, 2013. 
 

 Kelluva rakentaminen ja alueiden kaavoitus. Elisa Lintukangas, LAMK. Sysmän 
rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke, 2014. 
 

 PIMA-selvityksen tarpeellisuuden arviointi asemakaavan muutosalueella. Sysmän kunta 
18.8.2014. 
- Arvioinnin lopputuloksena on todettu, että ko. suunnittelualueella ei ole tarvetta teettää 
erillistä pilaantuneiden maiden selvitystä. 

 
 
Prosessin aikana laadittavat / laaditut selvitykset ja pohjakartta-aineisto 
 

 Arkeologinen inventointi vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä (muinaismuistoinventointi), 
Subreering Ammattisukellustyöt Oy (2014): Suunnittelualueen Majutveden puoleisille 
vesialueille suoritettiin syksyllä 2014 muinaismuistolain (295/1963) 13§ mukainen 
inventointi, koska alueen läheisyydessä tiedettiin olleen asutusta jo vuosisatojen ajan, 
eikä suunnittelualueen vedenalaisia osia oltu aiemmin inventoitu. Rakennushankkeen 
vaikutuksia vedenalaiseen kulttuuriperintöön ei voida arvioida ilman inventointia. 
Maanpäällisten kiinteiden muinaisjäännösten osalta tukeudutaan olemassa olevaan 
kirjalliseen inventointitietoon. 
- Vedenalaisinventoinnissa ei havaittu muinaisjäännöksiä.  

 

 Sysmän Markkinarannan suunnittelualueen vesikasvillisuus- ja sukeltajaselvitykset 2014, 
Suomen Luontotieto Oy (2014): Vedenalaisen luonnon selvitys Markkinarannan tilan 
Majutveden puoleisella suunnittelualueeseen kuuluvalla osalla tehtiin syksyllä 2014.  
- Selvityksen mukaan alueen vesikasvilajisto on niukka eikä siihen kuulu uhanalaista 
lajistoa. 
- Luontodirektiivilajien piiriin kuuluvaa jättisukeltajaa tai isolampisukeltajaa ei alueelta 
löytynyt. 
- Suunnittelualueen kuivanmaan puoleisten alueiden osalta tukeudutaan tehtyihin 
selvityksiin (Sysmän kirkonkylän luontoselvitys, 2012). 
 

 Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu, Ilmatieteen laitos (2016): Selvityksessä arvioitiin 
suunnittelualueella vallitsevia tuulisuus- ja aallokko-olosuhteita sekä virtausnopeuksia. 
 

 Vaihtoehtoisen sijoituspaikan selvitys, Sysmän kunta (2017): Sysmän kunnanhallitus 
päätti 31.3.2017 §93 edellyttää yhtenä ratkaisuvaihtoehtona selvitettävän mahdollisuudet 
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vaihtoehtoiseen sijoituspaikkaan kelluville rakennuksille nähtävillä olleen kaava-
luonnoksen mukaisessa laajuudessa (n. 10 - 11 kelluvaa rakennusta). Kaavoitus-
toimikunnan linjauksen mukaisesti ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituspaikkana 
selvitettiin Kirkonkylän sataman aluetta. 

 

 Maisemavaikutusten arviointi ja näkymien tarkastelu ovat merkittävässä roolissa tässä 
hankkeessa. Kaavoitusprosessin luonteesta johtuen ei ole ollut tarkoituksenmukaista 
teettää esiselvitysvaiheessa erillistä maisemaselvitystä, vaan arviointia ja tarkastelua 
tehdään prosessin kaikissa vaiheissa vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin. 
Toimenpiteet kirjataan kaava-asiakirjojen yhteyteen ja tietoja täydennetään ja päivitetään 
prosessin edetessä.  
 

 Asemakaavan muutos laaditaan vuonna 2006 hyväksytylle pohjakartalle ja siihen tehdään 
tarvittavat tarkennukset/täydennykset. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 
1284/1999 vaatimukset. 
 

Vesiluvan hakeminen 
 

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Vesistön pilaamisasioita taas käsitellään 
ympäristönsuojelulain nojalla. Useimmat vesitaloushankkeet edellyttävät vesilain mukaista 
lupaa (vesilupa). Vesitaloushankkeeksi luetaan vesi- tai maa-alueella toteutettava toimenpide 
tai rakennelman käyttäminen, joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, 
vesitalouteen tai vesialueen käyttöön. Kelluvien rakennusten sijoittaminen tilan Markkinaranta 
vesialueelle edellyttää vesilupaa. Luvan myöntää tässä tapauksessa Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto. Vesilupaprosessi käynnistyy asemakaavan muutosprosessin aikana.  

 
 
Vaikutusalue 
 

Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi suunnittelualueen 
kiinteistöihin rajautuvat naapurikiinteistöt sekä Majutveden rannalla sijaitsevat kiinteistöt, joilta 
on suora näkymä tilan Markkinaranta Majutveden puoleiselle palstalle (suunniteltu kelluvien 
rakennusten sijoituspaikka). 

 
 
Osalliset ja tiedottaminen 
 

Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 

 Viranomaiset: Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Museovirasto, Päijät-Hämeen pelastuslaitos sekä Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän Ympäristöterveyskeskus. 

 Naapuritilojen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään 

 Suunnittelualueen hallintaoikeuden haltijat, vuokralaiset 

 Sysmän kunnan toimielimet ja hallintokunnat: kaavoitustoimikunta, 
toimintaympäristövaliokunta, toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto, 
kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto 

 
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Sysmän kunnan 
ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 
kuulutetaan Lähilehdessä.  
 
Suunnittelualueen naapurikiinteistöjen asukkaita ja maanomistajia informoidaan tärkeimmistä 
suunnitteluvaiheista henkilökohtaisilla kirjeillä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Sysmän 
kunnanviraston Yhteispalvelupisteessä sekä kunnan verkkosivuilla: 
www.sysma.fi > 
Asuminen ja Ympäristö > Kaavoitus > Nähtävillä olevat kaavat 
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Kaavoitusprosessi ja osallistuminen 

 
Vireille tulo- ja valmisteluvaihe 

 Selvitysten, alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja alustavan 
asemakaavaluonnoksen laatiminen 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

 Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettamisesta (30 vrk) 
 Osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta 

 
Luonnosvaihe 

 Asemakaavaluonnoksen laatiminen 

 Kuulutus ja tiedottaminen asemakaavaluonnoksen ja valmisteluaineistojen nähtäville 
asettamisesta (30 vrk) 
 Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta sekä 
kaavaluonnoksesta 

 Viranomaislausunnot 

 Asemakaavaluonnosten tarkistaminen saadun palautteen pohjalta sekä kaavanlaatijan 
vastineet annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. 

 
Ehdotusvaihe 

 Kaavaehdotuksen laatiminen 

 Kuulutus ja tiedottaminen asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta (30 vrk) 
 Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta 

kirjallinen muistutus nähtävilläoloaikana 

 Viranomaislausunnot, tarvittaessa myös viranomaisneuvottelu 

 Asemakaavaehdotuksen tarkistaminen saadun palautteen pohjalta sekä kaavanlaatijan 
vastineet annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin. 

 
Hvyäksymisvaihe 

 Kaavan hyväksymisasiakirjojen laatiminen 

 Asemakaavan hyväksymisestä päättää Sysmän kunnanvaltuusto 

 Tiedottaminen kunnanvaltuuston päätöksestä 
 Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta 
valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

 
 
Arvioitavat vaikutukset 
 

Asemakaavan muutostyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavassa esitetyn 
jaottelun pohjalta. Vaikutukset ilmenevät merkittävimmin varsinaisella suunnittelualueella, 
mutta osa vaikutuksista ulottuu laajemmalle alueelle. Tästä johtuen vaikutusalue määritellään 
kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti. 
 
Arvioitavat vaikutukset: 
 

 Ekologiset vaikutukset 
o Vaikutukset maisemaan ja kulttuurimaisemaan 
o Vaikutukset maa- ja kallioperään 
o Vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen 
o Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen 
o Vaikutukset luontokohteisiin 
o Vaikutukset kalastoon 
o Tuuliolosuhteiden johdosta aiheutuvat vaikutukset 

 

 Sosiaaliset vaikutukset  
o Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
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 Taloudelliset vaikutukset  
o Vaikutukset infraverkon toteutuskustannuksiin 
o Aluetaloudelliset ja elinkeinopoliittiset vaikutukset 
o Vaikutukset suunnittelualueen ja välittömän vaikutusalueen kiinteistöjen arvoon 

 

 Liikenteelliset vaikutukset 
o Vaikutukset liikenneverkkoon ja liikenteen toimivuuteen 
o Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
o Liikenteen ympäristövaikutukset - liikennemelu 
o Vaikutukset ulkoilureitistöihin 

 

 Kulttuuriset vaikutukset 
o Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
o Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin 
o Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin 

 
Lisäksi arvioidaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Mahdollisten 
haitallisten vaikutusten osalta selvitetään niiden lieventämismahdollisuudet ja ennalta-
ehkäisevät toimet.  

 
 
Aikataulu 

 

TYÖVAIHE AJANKOHTA 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 8.8.2014 

Vireilletulokuulutus 12.11.2014 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.11. - 11.12.2014 

Kaavaluonnos nähtävillä (suunnittelualueen 

laajentumisesta johtuen asemakaavan muutos kuulutettiin 
samassa yhteydessä uudelleen vireille) 

18.1. – 17.2.2017 

Kaavaehdotus nähtävillä   Tavoite 4 - 6 / 2018 

Valtuuston hyväksymispäätös Tavoite 2018 

 
 

   
Yhteystiedot ja palaute     

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään suunnittelun edetessä. 
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä 
muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Sysmän kunnanhallitukselle 
osoitteella: 
 

Sysmän kunnanhallitus 
Valittulantie 5 
19700 Sysmä 
 
Tai sähköpostitse: kirjaamo@sysma.fi 
 
 
 
Lisätietoja kaavoituksesta: 
 

 maankäytön suunnittelija Essi Carlson 
puh. 044 7134 534 

 

 tekninen johtaja Taneli Rasmus 
puh. 044 7134 522 

 
sähköposti: etunimi.sukunimi@sysma.fi 

mailto:kirjaamo@sysma.fi

