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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 Tunnistetiedot 1.1.

Kaavan nimi:  Kirkon seudun asemakaavan muutos korttelissa 44 

Kunta: Sysmä (781) 

Kylät:  Skinnarila (415) ja Otamo (411) 

Tilat:  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), Markkinaranta (RN:o 1:423), Jussila (RN:o 2:275)  

 ja vesialue (RN:o 876-1)  

Kaavan numero: XXXX 

 

Kaavan tilaaja: Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 Sysmä 

  Yhteyshenkilö: Essi Carlson, maankäytön suunnittelija 

 

Kaavan laatija: WSP Finland Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki 

  Yhteyshenkilö: Xiaoyu Chen, arkkitehti 

 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 12.11.2014 ja 18.1.2017 (suunnittelualueen laajentumisesta johtuen). 

Kaavan valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä: 18.1. – 17.2.2017 

Kaavaehdotusvaiheen aineistot nähtävillä: 23.5. – 25.6.2018 

 

Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: 

 Sysmän kunnanhallitus: 

 Sysmän kunnanvaltuusto: 

 Voimaantulo: 
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 Kaava-alueen sijainti 1.2.

 

Kuva 01. Suunnittelualueen sijainti, kaava-alue rajattuna (Ilmakuva: MML 2013) 
 

Suunnittelualue sijaitsee Sysmän taajaman kaakkoisosassa Sysmäntien varressa Päijänteen Majutveden 

rannalla. Alueen kokonaisala on noin 4,3 ha. Suunnittelualueella toimii Sysmän leirintäalue. 

 

 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1.3.

Kaavakartan ja selostuksen lisäksi asemakaavaehdotusta perusteleva ja havainnollistava materiaali on 

selostuksen liitteenä: 

  

Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

Liite 2  Havainnekuva 1:1000 

Liite 3  Arkeologinen inventointi vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä (muinaismuistoinventointi), 

 Subreering ammattisukellustyöt Oy, 2014 

Liite 4  Sysmän Markkinarannan suunnittelualueen vesikasvillisuus- ja sukeltaja- selvitykset,  

 Suomen luontotieto Oy, 2014 

Liite 5  Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu, Ilmatieteen laitos, 2016 

Liite 6 Tiivistelmä luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet  



6 
 

2. TIIVISTELMÄ 

 Kaavaprosessin vaiheet 2.1.

Sysmän kunnanhallitus on päättänyt 14.4.2014 § 102 käynnistää asemakaavan muutosprosessin 

tarkoituksenaan mahdollistaa kelluvien majoitusta palvelevien rakennusten sijoittaminen tilan Markkinaranta 

(RN:o 1:423) vesialueelle. Asemakaavan suunnittelualueeseen on otettu mukaan myös Markkinarannan 

itäpuolisia 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 alueita, joissa toimii tällä hetkellä Sysmän 

leirintäalue.  

Keväällä 2016 kaavan suunnittelualueeseen liitettiin myös Huitilanjoen ympäristöä tilojen Jussila (RN:o 

2:275) ja vesialue (RN:o 876:1) osalta. Tältä osin tavoitteena on osoittaa Huitilanjoen uoma oikeaan kohtaan 

sekä merkitä asemakaavaan Sysmän kirkonkylän luontoselvityksessä (Häyhä & Rautiainen, 2012) ilmi tulleet 

luontoarvot. 

Asemakaavamuutos on laadittu osittain kunnan omana työnä sekä osittain Sysmän kunnan konsultti-, 

suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden puitesopimuksen piiristä valitun konsulttitoimiston työnä (WSP 

Finland Oy). 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 

mukaisesti. Keväällä 2016 tarkistettu OAS kuulutettiin 18.1.2017 uudelleen nähtäville suunnittelualueen 

laajentumisen johdosta. Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto valmisteltiin Sysmän kaavoitus-

toimikunnassa, jonka jälkeen Sysmän kunnanhallitus päätti 12.12.2016 § 280 hyväksyä aineiston ja asettaa 

sen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.1. – 17.2.2017. 

 

Asemakaava-aineistoa on muokattu luonnosvaiheesta saatujen kommenttien pohjalta kaavaehdotus-

aineistoksi. Asemakaavaehdotus valmistellaan Sysmän kaavoitustoimikunnassa, jonka jälkeen Sysmän 

kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. 

  

 Asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö 2.2.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan kelluvien majoituspalvelurakennusten sijoittaminen 

Markkinarannan tilan Majutveden puoleiselle vesialueelle (W/RM). Ko. alueelle voidaan osoittaa 

rakennusoikeutta yhteensä 250 kerrosalaneliömetriä, minkä lisäksi alueelle voidaan sijoittaa myös laitureita 

ja muita kelluviin rakennuksiin ja matkailupalveluihin liittyviä tarpeellisia rakenteita. 

Pääosan kaava-alueen kuivanmaan puoleisesta osasta muodostaa Sysmän leirintäalue (RL). Alue 

mahdollistaa matkailua ja majoitusta palvelevaa rakentamista yhteensä 1 850 kerrosalaneliömetriä. Alueelle 

voidaan sijoittaa myös muita leirintäalueeseen ja matkailuun liittyviä toimintoja. Kaavamuutosalueen 

itälaidassa kulkee Huitilanjoki, joka osoitetaan vesialueeksi (W). Kaavamerkintä muutetaan vastaamaan joen 

uoman todellista sijaintia.  

 

 Asemakaavan toteuttaminen 2.3.

Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu alueen maanomistajien ja toimijoiden tarpeiden ja aikataulujen 

mukaan. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.1.

 Alueen yleiskuvaus 3.1.1.

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 Majutveden Skinnarilan osakaskunnan vesialueeseen. 

Etelässä suunnittelualue rajautuu Välirannan (RN:o 1:355) ja Jokelan (RN:o 1:357) kiinteistöihin. 

 

Kuva 02. Kaavamuutosalueen rajaus (Pohjakartta: MML 2013) 
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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. alue on asemakaavamuutoksen myötä tarkoitus osoittaa kelluvien majoituspalvelu-

rakennusten alueeksi. 

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-korttelin raja ja 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. 

Airolan (RN:o 1:144) kiinteistössä sijaitseva rakennus on toiminut aikaisemmin asuinrakennuksena. Kunta on 

ostanut kiinteistön vuonna 2012 leirintäalueen ympäristön kehittämismahdollisuuksia ajatellen. Airolan 

kiinteistölle on oma kulkuyhteys suoraan Sysmäntieltä. Kesästä 2014 alkaen rakennus on toiminut majoitus-

tilana. Piha-alueella on varastorakennus ja minigolfkenttä. 

Jokion (RN:o 1:396) tila käsittää asuntovaunualuetta. Jokion läpi kulkee myös ajoyhteys suunnittelualueen 

viereiselle Rauharannan kiinteistölle. Jokion tilan eteläpuolella sijaitseva Kokkolanranta käsittää vaunu-

aluetta sekä vaunualueen länsipuolista vesialuetta. 

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevalla Leiri-Kokkolan (RN:o 1:356) tilalla on noin 20 pientä leirintä-

majaa. Markkinarannan ja Leiri-Kokkolan väliin jäävän Koivikon (RN:o 1:59) tilan alueella on vanha uima-

koppi (ei käytössä) sekä uimarannan leikkivälineitä. 

  

 

Kuva 03 ja 04. Leirintäalueen päärakennus Kokkola sekä asuntovaunualuetta tilojen Jokio ja Kokkolanranta 

alueella.  
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 Luonnonympäristö ja maisema 3.1.2.

Sysmän taajaman yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu Sysmän kirkonkylän luontoselvitys (Häyhä & 

Rautiainen, 2012), joka kattaa tämän asemakaavamuutoksen suunnittelualueen lähes kokonaan. Lisäksi 

asemakaavaprosessin aikana on laadittu Markkinarannan suunnittelualueen vesikasvillisuus- ja sukeltaja-

selvitys (Suomen luontotieto Oy, 2014), jossa selvitettiin Markkinarannan läntisen palstan vedenalaisen 

luonnon ominaisuuksia.  

Sysmän Kirkonkylän luontoselvityksessä Huitilanjoki on määritelty arvokkaaksi kosteikkoalueeksi ja joen 

itärannalla on arvokkaita rantaluhtia. Luontoselvityksessä Huitilanjoella havaittiin myös viitasammakoita, 

minkä johdosta suunnittelualueen eteläpuolelle jäävä Majutveden jokisuu (Leiri-Kokkolan kiinteistörajan 

tuntumassa) on määritelty selvityksessä viitasammakon kutualueeksi. Huitilanjoen ympäristö on määritelty 

lepakoille arvokkaaksi alueeksi. Rantaluhdat ja Viitasammakon kutualueet eivät sijaitse asemakaava- 

muutoksen suunnittelualueella. 

Markkinarannan läntiselle palstalle kohdistuneen vesikasvillisuus- ja sukeltajaselvityksen mukaan alueen 

vesikasvilajisto on niukka eikä siihen kuulu uhanalaista lajistoa. Luontodirektiivilajien piiriin kuuluvaa jätti-

sukeltajaa tai isolampisukeltajaa ei alueelta löytynyt.  

 

Kuva 05. Sysmän Kirkonkylän luontoselvityksessä todetut Huitilanjoen arvokkaat alueet. 

 

Maisema 

Suunnittelualueelle ei ole asemakaavaprosessin aikana laadittu erillistä maisemaselvitystä, vaan maiseman 

osalta tukeudutaan Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006 ja uuden maakuntakaavan 2014 yhteydessä 

tehtyihin maisemaselvityksiin sekä muihin aiemmin laadittuihin selvityksiin. Suunnittelualue kuuluu Päijät-

Hämeen maakuntakaavassa osoitettuun Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöön (maakunnallisesti 

arvokas rakennettu kulttuuriympäristö), joka ulottuu Suurkylästä kirkonkylän kautta aina Otamoon asti. 

Lisäksi suunnittelualueen läheisyydessä, alueen itäpuolella sijaitsee Otamon kylän kulttuurimaisema 

(maakunnallisesti arvokas maisema) sekä Majutveden länsipuoleisella vastarannalla Sysmän kirkonseudun 

kulttuurimaisema (kulttuurihistorian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue, RKY). 
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Kuva 06. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Vihreällä pistekatkoviivalla on merkitty kulttuuri-

historian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävät alueet ja turkoosilla vaakarasterilla kulttuuri-

ympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeät alueet. Suunniteltu kelluvien 

majoituspalvelurakennusten korttelialue on merkitty karttaan punaisella pisteellä. 

 

Maastonmuodoiltaan suunnittelualue on melko tasaista ja alavaa. Maasto kumpuilee loivasti leirintäalueen 

päärakennuksen ja Sysmäntien varren pientalotontin (Airola) kohdalla. Suunnittelualue on pääosin 

puistomaista, hoidettua ympäristöä. Alueen länsipuolella avautuva Majutvesi toimii selkeänä reunana 

alueelle. Majutveden ranta on suunnittelualueen kohdalla vehreää ja rakennukset eivät juuri näy järvelle 

puiden ollessa lehdessä. Suunnittelualueen koillisreunalla kulkee Sysmäntie, jonka itäpuolella aukeaa 

kumpuileva peltomaisema. Alueen kaakkoisreunalla Huitilanjoki muodostaa alueelle selkeän, vehreän 

reunan. Sysmäntieltä avautuu näkymiä järvelle suunnittelualueen läpi vaihtelevasti vuodenaikojen mukaan. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa olevan lahden pohjukan kohdalla järvimaisema avautuu tien suuntaan 

ympäri vuoden. 

 

 

Kuva 07. Näkymä Markkinarannan laiturilta kohti leirintäaluetta 
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Kuva 08. Näkymä leirintäalueen rantasaunan kulmalta asuntovaunualueelle. 

 

Maaperä ja rakennettavuus 

Suunnittelualueen maaperä on alavammilta osiltaan savea. Leirintäalueen päärakennuksen ja Sysmäntien 

varren pientalotontin alueella maaperä on moreenia. Suunnittelualueen pohjoisreunassa on täyttömaata, 

todennäköisesti vanhoja ruoppausmassoja. Ruoppaukset ovat tapahtuneet 1960-luvun lopun jälkeen. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 09. Suunnittelualueen maaperä 

(Sysmän kunta, 2016) 
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Vesistöt  

Suunnittelualueen länsiosasta noin 1 ha on Päijänteen Majutveden vesialuetta. Ko. Markkinarannan tilan 

läntisellä palstalla sijaitsee tällä hetkellä kolme laituria ja kunnan uimaranta. Pohjoisin laituri toimii myös 

leirintäalueen vierasvenelaiturina. Markkinarannan tilan länsipuolella kulkee veneväylä Sysmän taajamaan. 

Suunnittelualueen itäreunalla virtaa Huitilanjoki, joka laskee Ala-Vehkajärvestä suunnittelualueen kautta 

Päijänteen Majutveteen. Joen uoma on pehmeäpohjainen, hitaasti virtaava ja tasaleveäksi (7-12 metriä) 

ruopattu. 

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Vesistön pilaamisasioita taas käsitellään ympäristönsuojelu-

lain nojalla. Useimmat vesitaloushankkeet edellyttävät vesilain mukaista lupaa (vesilupa). Vesitalous-

hankkeeksi 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 aluehallintovirasto. Vesilupaprosessi käynnistetään asemakaavan muutos-

prosessin aikana. Vesilupahakemus tulee ajankohtaisesti aikaisintaan luonnosvaiheen nähtävillä olon 

jälkeen. 

 

 Rakennettu ympäristö 3.1.3.

   

Kuvat 10 ja 11. Leirintäalueen päärakennus ja huoltorakennukset 

Rakennetun ympäristön arvokkaat kohteet 

Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), mutta se 

on luokiteltu Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006 laatimisen yhteydessä maakunnallisesti arvokkaaksi 

kulttuuriympäristöksi osana Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöä (Päijät-Hämeen liitto).  

Lisäksi osa suunnittelualueesta kuuluu Sysmän taajama-alueen rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen 

inventoinnissa (Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, 2012) määriteltyyn Kirkonkylän raitin maisema-alueeseen. 

Inventoinnissa mainitaan myös suunnittelualueella sijaitseva Airolan rakennus, joka tunnetaan nykyisin 

paremmin Kokkolana eli leirintäalueen päärakennuksena. Leirintäalueen päärakennus ja sitä ympäröivä 

piha-alue on määritelty kohteeksi, joka omaa huomattavaa paikallista, maakunnallista tai joissakin 

tapauksissa valtakunnallista arvoa sekä sijaitsee asutushistoriallisesti ja maisemallisesti / kyläkuvallisesti 

merkittävällä paikalla ja on rakennuskannaltaan edustava. Inventoinnissa todetaan, että ”näiden pihapiirien 

inventoinnissa mainittujen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen on tärkeää. 

Uudisrakentamisessa tulisi tarkkaan huomioida ympäristön kulttuurihistorialliset ominaispiirteet ja arvot.” 

Sysmän taajama-alueen rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä on myös määritelty taajamassa olevat 

tärkeät näkymät, joista yksi sijaitsee suunnittelualueella: Näkymä Sysmäntieltä (Huitilanjoen sillan kohdalta) 

leirintäalueelle on säilytettävä.  
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Muu rakentaminen alueella 

Suunnittelualueen kaikki olemassa olevat rakennukset ovat nykyään leirintäalueen käytössä. Leirintäalueen 

päärakennus ja Airolan kiinteistössä sijaitseva entinen asuinrakennus ovat kaksikerroksisia ja alueen muut 

rakennukset yksikerroksisia. Kaikkien rakennusten julkisivut ovat puisia. Alueen nykyisten rakennusten ja 

rakenteilla olevien (ml. hankkeet, joille myönnetty rakennuslupa) kerrosala on yhteensä noin 1203 k-m². 

 
 

 Viherverkko 3.1.4.

Suunnittelualueeseen ei kuulu maakuntakaavan viherverkon osia. Oikeusvaikutuksettomassa Sysmän 

taajaman osayleiskaavassa ja voimassa olevassa asemakaavassa Huitilanjoen itärannalle on osoitettu 

yhtenäinen viheralue Majutvedeltä Ala-Vehkajärvelle (kaavamerkinnät VL ja VP). Asemakaavan 

osoittamasta VP-alueesta pieni osa kuuluu suunnittelualueeseen (Jussila, RN:o 2:275). (Kts. Ote ajantasa-

asemakaavasta s.16) 

 

 Väestö ja asuminen 3.1.5.

Suunnittelualueella ei ole vakituista asutusta. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, tilan Koivikko 

(RN:o 1:59) eteläpuolella on vakituisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö. Vastaavasti suunnittelualueen 

koillispuolella, Sysmäntien toisella puolella on asuinrivitaloja.  

 

 Työpaikat ja palvelut 3.1.6.

Leirintäalue on avoinna pääsääntöisesti 15.4.-15.10. ja työllistää tänä aikana 3 - 4 henkilöä. Tällöin ovat 

avoinna myös leirintäalueen lounaskahvila ja käsityömyymälä. Sysmässä leirintäalue on merkittävä majoitus-

palveluiden tarjoaja. Lisäksi paikalliset yhdistykset ja yritykset järjestävät alueella ahkerasti erilaisia 

tapahtumia. Alueella sijaitsee myös kunnan yleinen uimaranta. Muutoin suunnittelualue tukeutuu Sysmän 

keskustan palveluihin, jotka sijaitsevat vain kivenheiton päässä suunnittelualueesta. 

 

 

 Liikenne ja pysäköinti 3.1.7.

Suunnittelualue rajautuu koillisessa Sysmäntiehen, josta kuljetaan leirintäalueelle pääosin Huitilantien kautta. 

Huitilantien varressa on myös leirintäalueen ja uimarannan pysäköintialue. Pääosa leirintäalueen 

asiakaspysäköinnistä tapahtuu kuitenkin majoituksen välittömässä läheisyydessä (telttapaikat, leirintämökit, 

asuntovaunut ja -autot). Airolan kiinteistölle (RN:o 1:144) on Sysmäntieltä oma liittymä. 

Alue on saavutettavissa erinomaisesti myös vesiteitse. Suunnittelualueen länsiosassa Majutveden rannalla 

sijaitsee leirintäalueen vierasvenelaituri, josta on suora yhteys Päijänteelle. Suunnittelualueen länsipuolella 

kulkee Sysmän kirkonkylän ja Päijänteen yhdistävä veneväylä. 

 

 Ympäristöhäiriöt 3.1.8.

Suunnittelualueella ei ole todettuja ympäristöhäiriöitä. Pilaantuneiden maiden osalta on Sysmän kunnan 

PIMA-selvityksen tarpeellisuuden arvioinnissa todettu, että suunnittelualueelle ei ole tarvetta teettää erillistä 

pilaantuneiden maiden selvitystä. 
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 Maanomistus 3.1.9.

Skinnarilan kylään kuuluvat tilat (Kokkola RN:o 1:143, Koivikko RN:o 1:59, Jokio RN:o 1:396 ja Kokkolan-

ranta RN:o 1:412 sekä osat tiloista Leiri-Kokkola RN:o 1:356, Airola RN:o 1:144 ja Markkinaranta RN:o 

1:423) ovat kokonaan Sysmän kunnan omistuksessa. Otamon kylään kuuluvat alueet (osa tiloista Jussila 

RN:o 2:275 sekä vesialue RN:o 876-1) ovat yksityisomistuksessa. 

 

 

 Muinaisjäännökset 3.1.10.

Suunnittelualueella ei ole aiemmin tehdyissä selvityksissä havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lisäksi tätä 

asemakaavamuutosta varten laaditussa arkeologisessa inventoinnissa vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä 

(Subreering Oy) ei havaittu mitään mahdollisiin muinaisjäännöksiin viittaavaa. 

 

 Suunnittelutilanne 3.2.

Kaava-aluetta koskevat seuraavat kaavat ja selvitykset: 

 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  3.2.1.

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.  

 

Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja päätös tulee 

voimaan 1.4.2018. Uudistetut tavoitteet huomioidaan kaavatyössä päätöksen voimaantultua. 

 

 Maakuntakaava 3.2.2.

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014, joka on tullut voimaan 20.2.2017, suunnittelualueen maa-alueet on 

osoitettu taajamatoimintojen (A) alueeksi. Suunnittelualueen vesialueisiin ei kohdistu varsinaisia 

maakuntakaavan aluevarauksia, mutta alueen länsipuolelle on kaavassa merkitty veneväylä, joka yhdistää 

Sysmän kirkonkylän Päijänteeseen.  

Maakuntakaavassa on osoitettu vaaleansinisellä vaakaraidoituksella kulttuuriympäristön tai maiseman 

vaalimisen kannalta tärkeät alueet (ma-alueet). Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöä ja maisemaa 

osoittavan ma-alueen raja kulkee suunnittelualueen kohdalla leirintäalueen rantaviivaa pitkin. 
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Kuva 12. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta, suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty 
kuvaan punaisella ympyrällä. 

 

 Yleiskaavat 3.2.3.

Suunnittelualuetta koskee kunnanvaltuuston 15.11.1988 hyväksymä, kokeellinen ja oikeusvaikutukseton 

Taajaman osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu vesialueeksi (W) sekä matkailupalvelujen 

alueeksi (RM). Taajaman osayleiskaavaan tehtiin myöhemmin osittainen muutos, joka hyväksyttiin 

kunnanvaltuustossa 13.6.1994. Suunnittelualueelle kaavamuutos ei tuonut muutoksia, vaikka muutokset 

kohdistuivatkin osin suunnittelualueen itäisiin osiin (Huitilanjoen itäranta). 

 

Kuva 13 ja 14. Ote Taajaman osayleiskaavasta vuodelta 1988 ja osayleiskaavan muutoksesta vuodelta 
1994. 
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 Asemakaavat 3.2.4.

Suunnittelualueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa, joiden raja kulkee viistosti tilan Markkinaranta 

(RN:o 1:423) läntisen palstan poikki. Lisäksi vesialueen lounaiskulmassa on pieni, alle 20 m
2
 kokoinen alue 

asemakaavoittamatonta vesialuetta. 

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 vesialueeksi (W), telttailu- ja 

leirintäalueeksi (RT) sekä asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-1). 

 

 

Kuva 15. Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue rajattuna. 

 

 Rakennusjärjestys 3.2.5.

Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. 
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 Muut suunnitelmat ja selvitykset 3.2.6.

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.  

 

■ Maakuntakaavan 2006 laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat rakennetut 

kulttuuriympäristöt. Päijät-Hämeen maakunnallinen inventointi on valmistunut 2005: MARY - 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt. Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik 

Wager, Päijät-Hämeen liiton julkaisu A159, 2006.  

 

■ Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. (KUKUSE). Nina Könönen, Hämeen 

ympäristökeskuksen moniste 98/2005.  

 

■ Sysmän taajama-alueen kulttuuriympäristöselvitys. Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu. Sysmän 

rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke, 2012. 

  

Arkeologiset selvitykset  

■ Keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy (2009). Kustantaja 

Sysmän kunta.  

 

■ Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. Päijät-Hämeen liitto 2008. 

 

■ Museoviraston muinaisjäännösrekisteri.  

 

Muut selvitykset ja suunnitteluaineisto  

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

ammattikorkeakoulun julkaisu.  

 

■ Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Lahden ammattikorkeakoulu (2006). Päijät-Hämeen 

taajama- ja kylätarkastelu. Päijät-Hämeen maisemaselvityksen osaraportti. 

  

■ Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 sekä maakuntakaavaan 2006 liittyvät selvitykset mm. 

 Väestöselvitykset ja -ennusteet  

 Eri maankäyttömuotoja koskevat selvitykset  

 Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet  

 Päijät-Hämeen maisema-arvot  

 

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

Lähes koko suunnittelualue kuuluu tämän luontoselvityksen selvitysalueeseen. 

 

■ 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.  
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■ PIMA-selvityksen tarpeellisuuden arviointi asemakaavan muutosalueella. Sysmän kunta 18.8.2014.  

 

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 olisi voitu arvioida ilman inventointia. 

Suunnittelualueeseen kuuluvien maa-alueiden kiinteiden muinaisjäännösten osalta tukeudutaan 

olemassa olevaan kirjalliseen inventointitietoon. 

 

■ Sysmän Markkinarannan suunnittelualueen vesikasvillisuus- ja sukeltajaselvitykset, 2014. Suomen 

Luontotieto Oy, 2014: Vedenalaisen luonnon selvitys Markkinarannan tilan Majutveden puoleisella 

suunnittelualueeseen kuuluvalla osalla tehtiin syksyllä 2014. 

 

■ Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu, Ilmatieteen laitos, 2016, suunnitteilla olevaa kelluvien 

majoitusrakenteiden aluetta koskeva aallokko- ja virtaustarkastelu. 

 

■ Jäiden liikkumisen tarkastelu / vedenkorkeusvaihteluiden ja veden syvyyden tarkastelu. 

 

■ Maisemavaikutusten arviointi ja näkymien tarkastelu ovat merkittävässä roolissa tässä hankkeessa. 

Kaavoitusprosessin luonteesta johtuen ei ole tarkoituksenmukaista teettää esiselvitysvaiheessa erillistä 

maisemaselvitystä, vaan arviointia ja tarkastelua tehdään kaavoitusprosessin kaikissa vaiheissa 

vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin. Toimenpiteet kirjataan kaava-asiakirjojen yhteyteen ja tietoja 

täydennetään ja päivitetään aina prosessin edetessä. Asiakirjoista ilmenee miten, milloin ja kenen 

toimesta maisemaa ja näkymiä sekä eri vaihtoehtoja on tarkasteltu ja arvioitu. 

 

■ Asemakaavan muutos laaditaan vuonna 2006 hyväksytylle pohjakartalle ja siihen tehdään tarvittavat 

tarkennukset/täydennykset. 

 

 Tonttijako 3.3.

Asemakaavamuutos ei vaikuta tonttijakoon.  
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 4.1.

Alueelle on käynnistetty hanke kelluvien majoituspalvelurakennusten sijoittamiseksi leirintäalueen rantaan ja 

hankkeen toteuttamisen mahdollistamiseksi on tarpeen laatia asemakaavan muutos. Lisäksi 

suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat ovat maankäyttöratkaisuiltaan myös kuivanmaan 

puoleisilta osiltaan osin vanhentuneet eivätkä täysin vastaa alueen nykyistä käyttöä ja tulevaisuuden 

tavoitteita.  

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 luonnollista tarkastella kyseessä olevia alueita tarkemmin ja sisällyttää myös ne 

asemakaavamuutoksen suunnittelualueeseen. Samassa yhteydessä asemakaavamerkinnät ja -määräykset 

päivitetään myös leirintäalueen osalta vastaamaan paremmin leirintäalueen nykyisiä ja tulevia kehittämis-

tarpeita. 

Kaavan suunnittelualueeseen on keväällä 2016 otettu mukaan myös Huitilanjoen ympäristöä tilojen Jussila 

(RN:o 2:275) ja vesialue (RN:o 876:1) osalta. Tältä osin tavoitteena on osoittaa Huitilanjoen uoma asema-

kaavassa oikeaan paikkaan (voimassa olevassa asemakaavassa väärä sijainti). 

Asemakaavamuutos laaditaan osittain kunnan omana työnä sekä osittain Sysmän kunnan konsultti-, 

suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden puitesopimuksen piiristä valitun konsulttitoimiston työnä (WSP 

Finland Oy). Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman mukaisesti. 

 

 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 4.2.

 Osalliset 4.2.1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on määritelty osallisiksi ainakin seuraavat tahot: 

■ Viranomaiset: Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen 

maakuntamuseo, Museovirasto, Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja 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 
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 Vireilletulo (MRL 6§ 2 mom) 4.2.2.

Kaava on tullut vireille kuulutuksella 12.11.2014. Kuulutus on julkaistu Lähilehdessä sekä Sysmän kunnan 

ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS MRL 63 §) on ollut nähtävillä 

12.11.2014 alkaen ja OAS:n nähtävillä olosta on tiedotettu MRL 6.2 §:n mukaisesti. 

 

Suunnittelualueen laajentumisen johdosta kaavamuutos on kuulutettu uudelleen vireille ja tarkistettu OAS 

uudelleen nähtäville 18.1.2017. 

 

 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kuvaus 4.2.3.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on kuvattu kaavamuutoksen laatimisvaiheet sekä 

osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. Alkuperäinen OAS on ollut nähtävillä 12.11.2014 alkaen ja 

suunnittelualueen laajentumisen johdosta tarkistettu OAS 18.1.2017 alkaen. Alkuperäisestä OAS:sta saatiin  

palautetta 5 kannanoton verran. 

Suunnittelualueen naapurikiinteistöjen asukkaita ja maanomistajia on tiedotettu tärkeimmistä 

suunnitteluvaiheista henkilökohtaisilla kirjeillä. 

Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 18.1. - 17.2.2017 Sysmän kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä 

kunnan verkkosivuilla. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta kuulutettiin Lähilehdessä sekä kunnan 

ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Nähtävilläolon aikana järjestettiin yhdistetty kaavanäyttely ja 

keskustelutilaisuus 31.1.2017 kunnanviraston Ilolassa. Tilaisuudessa oli läsnä 16 henkilöä. 

Kaavaluonnoksesta jätettiin 6 lausuntoa ja 37 mielipidettä. Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä 

niiden vastineet ovat selostuksen liitteenä (LIITE 6).  

 

Kaavaehdotusaineisto pidetään nähtävillä xx.x.- xx.x.2018 Sysmän kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 

sekä kunnan verkkosivuilla. 

 

 

 Viranomaisyhteistyö 4.2.4.

Asemakaavamuutosta koskeva lakisääteinen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 8.8.2014 

Hämeen ELY-keskuksessa Hämeenlinnassa. Neuvottelussa käytiin läpi asemakaavamuutoksen lähtökohdat 

ja tavoitteet sekä keskusteltiin OAS:n ja selvitysten riittävyydestä. Neuvottelu käytiin Hämeen ELY-

keskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen, Museoviraston ja Sysmän kunnan edustajien kesken. 

Neuvotteluun oli kutsuttu myös Päijät-Hämeen liiton ja Päijät-Hämeen maakuntamuseon edustajat. Päijät-

Hämeen pelastuslaitokselle OAS lähetettiin tiedoksi sähköpostitse. 

 

Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin ennakkolausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. 

Luonnosaineiston nähtävilläolon yhteydessä pyydettin lausunnot Hämeen ELY-keskukselta, Päijät-Hämeen 

maakuntamuseolta, Päijät-Hämeen liitolta sekä ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojelu-

viranomaiselta. Myös Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle varattiin edelleen mahdollisuus lausua kaava-

aineistosta. Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet ovat selostuksen liitteenä (LIITE 6). 

 

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot em. viranomaisilta (poislukien Päijät-Hämeen liitto, joka on 

ilmoittanut, että se ei anna asiasta lausuntoa, koska suunnitelmalla ei ole maakunnallista merkitystä). 
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 Asemakaavan tavoitteet 4.3.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevien asemakaavojen 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 tarkoituksenmukainen kaavamerkintä  

(nykyisessä kaavassa alueen käyttötarkoituksena on AP, asuinpientalojen korttelialue) 

■ Suunnittelualueeseen kuuluvia alueita voidaan jatkossa käsitellä yhtenä kaavallisena kokonaisuutena. 

■ Huitilanjoen osalta merkinnät päivitetään vastaamaan olemassa olevaa tilannetta (joen uoman sijainti) 

Sysmässä on yleisesti todettu olevat puutetta riittävän kapasiteetin omaavista, korkeatasoisista majoitus-

palveluista. Toisaalta taas suunnittelualueella sijaitsevat leirintäalueen nykyiset majoitustilat eivät kaikilta 

osin vastaa nykyajan vaatimuksia. Asemakaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on tarjota ratkaisuja näihin 

seikkoihin. 

Työn alkuvaiheessa on selvitetty suunnittelualueen ja suunnittelualueen välittömän vaikutusalueen luonnon-

ympäristön ja rakennetun ympäristön olosuhteet sekä mahdollisten vedenalaisten muinaismuistojen 

olemassaolo niin, että mahdolliset erityisarvot voidaan huomioida ja turvata kaavamuutoksen yhteydessä. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet: Suunnittelussa huomioidaan erityisesti kelluvien 

rakennusten vaatima infrastruktuuri (vesi- ja jätevesihuolto) sekä kelluvien rakennusten vaikutukset 

maisemaan ja taajamakuvaan. Leirintäalueen toimintaedellytykset turvataan alueen ominaispiirteet ja arvot 

huomioiden.  

 

 Vaikutusten arviointi 4.4.

Vaikutusten arviointi on suoritettu asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä (Kts kohta 6. Kaavan 

vaikutukset). 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 Asemakaavan yleiskuvaus 5.1.

Asemakaava-alueesta suurin osa on leirintäaluetta (RL), jolle saa sijoittaa majoitusta palvelevaa 

rakentamista erikseen osoitetuille rakennusaloille. RL-alue jakautuu kahteen osaan siten, että osa-alueiden 

väliin jää Huitilantien katualue. Asemakaavalla muodostetaan lisäksi Markkinarannan tilan (RN:o 1:423) 

läntisen palstan vesialueelle uusi korttelialue (W/RM), joka mahdollistaa kelluvien majoituspalvelu-

rakennusten sijoittamisen alueelle. Lisäksi kaavan itäreunaan sijoittuvat Huitilanjoen vesialue (W) sekä pieni 

puistoalue (VP). 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä n. 4,3 ha, josta vesialuetta on hieman alle 1 ha. Asemakaavamuutoksen 

myötä alueen kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu yhteensä 2 310 kerrosalaneliömetriä (k-m²), josta 

kelluville rakennuksille on varattu 250 k-m². 

 

Kuva 16. Ehdotusvaiheen asemakaavakartta 5.12.2017 (tarkistettu 1.3.2018). 
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 Aluevaraukset ja mitoitus 5.2.

LEIRINTÄALUE, RL 

 

RL-alueelle on osoitettu kuusi rakennusalaa, joille saa sijoittaa majoitustoimintaa palvelevia rakennuksia 

yhteensä 2060 k-m². 

  

Rakennusalalla rm-1 sijaitseva alueen keskeisin rakennus, leirintäalueen päärakennuksena toimiva 

Kokkolan tilan päärakennus suojellaan sr-merkinnällä (ks. tarkemmin kaavamerkintä). Lisäksi alueen 

rakennusala on rajattu aiempaan asemakaavaan verrattuna suppeammaksi siten, että päärakennuksen 

asema alueen keskeisenä maamerkkinä ei vaarannu. Näin ollen rm-1 -alueelle sijoittuva muu rakentaminen 

ei saa heikentää pihapiirin ominaispiirteitä ja arvoja. Rakennusalalle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 

550 k-m². 

rm-2 -rakennusalalle saa sijoittaa majoitusta palvelevia rakennuksia yhteensä 850 k-m². Alueen rakennus-

alaa on muutettu aiemmasta kaavasta siten, että selvityksissä tärkeäksi arvioitu näkymä Sysmäntieltä 

Huitilanjoen sillan kohdalta kohti leirintäaluetta ja sen päärakennusta ei vaarannu. 

rm-3 -rakennusaloille saa sijoittaa matkailua ja majoitusta palvelevaa rakentamista (esim. rantasaunan tai 

vesiurheilua ja virkistystä palvelevan rakennuksen). 

rm-4 -rakennusaloille saa sijoittaa matkailua ja majoitusta palvelevia leirintämökkejä, jotka ovat kooltaan 

enintään 30 k-m² laajuisia. 

vv-alue osoittaa kunnan yleisen uimarannan ohjeellisen sijainnin. 

Muilta osin (rakennusalojen ulkopuoliset alueet) alue on varattu leirintäaluetoiminnoille, joiden sijaintia ei ole 

kuitenkaan tarkasti osoitettu erillisillä kaavamääräyksillä (asuntoauto- ja -vaunupaikat sekä telttailualueet). 

Tarkoituksena on, että leirintäalueen toimintaa voidaan kehittää joustavasti. 

RL-alueen pysäköinti tapahtuu pääasiassa majoittumisen välittömässä läheisyydessä, jolloin leirintäalueen 

asiakkaat pysäköivät ajoneuvonsa telttojen, leirintämökkien tai asuntovaunujen viereen. Lisäksi Huitilantien 

varteen on osoitettu erillinen pysäköintialue, joka palvelee sekä leirintäalueen että kelluvien 

majoituspalvelurakennusten asiakkaita uimarannan kävijöitä unohtamatta. Leirintäalueen päärakennuksen 

koillispuolella sijaitsee myös pieni pysäköintialue, joka palvelee ensisijaisesti leirintäalueen työntekijöitä. 

 

VESIALUE, W/RM 

Vesialueelle on osoitettu 250 kerrosalaneliömetriä rakennusoikeutta kelluville majoituspalvelurakennuksille. 

Vesialue jakaantuu osa-alueisiin ja aloihin seuraavasti: 

rm-ke -rakennusalalle saa sijoittaa kelluvia majoitusta palvelevia rakennuksia. Kaavakartassa rakennuksille 

on esitetty rakennusalueen sisällä ohjeellinen koko ja sijainti. Kelluviin rakennuksiin on lisäksi kohdistettu 

useita yleismääräyksiä (ks. kaavamääräykset). 

la/te -alue on vesialueen kaakkoisnurkassa oleva osa, jolle saa rakentaa laitureita ja muita kevyitä 

virkistystä, vesiurheilua ja uimarantaa palvelevia kelluvia rakenteita, esim. kelluvia terasseja. 

lai -alue osoittaa yleiselle jalankululle varatun vesialueen osan, joille saa rakentaa kelluviin rakennuksiin 

liittyviä laitureita ja rakenteita. 

lv -alue on varattu veneiden pysäköintiin. 
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PUISTO VP 

Huitilanjoen vesialue on muutettu vastaamaan uoman todellista sijaintia ja Huitilanjoen itärannalle on 

osoitettu puistoalue (VP), joka liittyy joen itäpuoliseen puistoalueeseen. 

 

VESIALUE, W 

Huitilanjoen vesialue on muutettu vastaamaan uoman todellista sijaintia, joka voimassa olevassa 

asemakaavassa on osoitettu väärään paikkaan. Asemakaava-alueen muita toimintoja ja rakennuksia 

sijoitettaessa on huolehdittava, että Huitilanjoen arvokkaat lajistot eivät häiriinny. 

 

Kuva 17. Asemakaavaehdotuksen havainnekuva 5.12.2017.  
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 Asemakaavamerkinnät ja määräykset  5.3.
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 Nimistö 5.4.

Kaava-alueella ei ole uusia nimettäviä yleisiä alueita. 
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6. KAAVAN VAIKUTUKSET 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (10.9.1999/895) 1 §:n mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia 

selvitettävä siten, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 

vaikutukset: 

1. Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2. Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

3. Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

5. Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

Tässä esitetyt vaikutukset on arvioitu asemakaavan laadinnan yhteydessä ja niistä saatu palaute otetaan 

huomioon alueen jatkosuunnittelussa. 

 

 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöihin 6.1.

Kaavaratkaisu ei muuta ratkaisevasti suunnittelualueen ja Majutveden ranta-alueen luonnon ja ympäristön 

peruspiirteitä. Kaavaratkaisusta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisten fyysiseen elinympäristöön. Kelluvat 

majoitusrakennukset sijoittuvat olemassa olevan leirintäalueen yhteyteen, eivätkä ne aiheuta suunnittelu-

alueelle merkittävissä määrin uutta liikennettä. 

 

 Sosiaaliset vaikutukset 6.1.1.

Kaavaratkaisun sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa ennakoidaan yhteisön kykyä sopeutua muuttuviin 

olosuhteisiin ja muutosten merkitystä eri toimijoiden ja ihmisryhmien kannalta. Sosiaalisten vaikutusten 

arviointi ei ole yksiselitteistä, koska ihmisryhmien lisäksi on pystyttävä arvioimaan vaikutuksia myös yksilön 

kannalta. Suunnitelmalla saattaa olla yleisesti vähäinen vaikutus tietyn ihmisryhmän elinoloihin, mutta 

merkittävä vaikutus yhden yksittäisen ryhmään kuuluvan ihmisen elämän laatuun. Sosiaalisten vaikutusten 

arviointi on tilanteen jatkuvaa uudelleen arviointia kaavoitusprosessin edetessä, sillä ihmisten näkemykset ja 

kokemukset muuttuvat tiedot lisääntyessä, suunnitelmien tarkentuessa ja kaavojen toteutuessa. 

 

Kelluvien rakennusten hanke on jakanut mielipiteitä kaavoitusprosessin käynnistymisestä alkaen: se on 

herättänyt sekä toiveita että odotuksia, mutta myös pelkoja ja vastustusta. Hanketta puoltavat näkevät 

kelluvien rakennusten tuovan Sysmän taajamaan jotakin uutta ja mielenkiintoista, jotakin, mitä koko maa-

kunnassa ei ole vielä nähty. Toiset taas kokevat kelluvat rakennukset hyvin vieraaksi elementiksi ja arvioivat, 

että toteutuessaan hanke muuttaa perinteistä sysmäläistä maisemaa liikaa. 

 

Suunniteltu kelluvien rakennusten korttelialue sijaitsee näkyvällä paikalla Sysmäntien läheisyydessä, 

Majutveden rannalla. Toteutuessaan ”kelluva kylä” tuo oman omaleimaisen elementin Sysmän kyläkuvaan, 

minkä johdosta sen vaikutusta sysmäläisten arkimaisemaan ei voi väheksyä. Jokainen leirintäalueen ohi 

ajava voi nähdä vilauksen rakennuksista ja siten muodostaa oman näkemyksensä tästä uudesta 

elementistä. Kuitenkin varsinaisia elämän laatuun vaikuttavia muutoksia suunnitelmalla voidaan arvioida 

mahdollisesti olevan vain niiden lähivaikutusalueen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden piirissä, joiden 

jokapäiväinen yksityinen lähiympäristö tulee suunnitelman myötä muuttumaan. Kokemus muutoksesta on 

aina yksilöllinen eikä sitä voi ennustaa.  

 

Muutos on ilmeinen myös leirintäalueen rannassa, minkä johdosta vaikutukset kohdistuvat myös 

leirintäalueen asiakkaisiin ja uimarannan käyttäjiin. On odotettavissa, että ne joille alue on vanhastaan tuttu, 

kokevat muutoksen voimakkaammin, kuin ne, jotka tutustuvat suoraan uudistuneeseen alueeseen. 
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Todennäköisesti kelluvat rakennukset herättävät myös uteliaisuutta ja kiinnostusta, mikä ohjaa alueelle uusia 

asiakkaita. 

 

Negatiivisia tuntemuksia on osaltaan lieventänyt se, että kaavoitus on edennyt verkkaisesti. Ihmisillä on ollut 

aikaa sulatella asiaa ja pohtia, mitä hankkeen toteutus käytännössä kunkin omasta näkökulmasta tarkoittaa. 

Eniten negatiivisia tuntemuksia herättäisi todennäköisesti se, että hankkeen toteutus tapahtuisi yllättäen, 

liian lyhyellä varoitusajalla.  

 

Kaavaluonnoksesta saatu palaute kuitenkin osoittaa, että hanke herättää vastustusta. Kannanotoissa 

nousevat esille maisemalliset, ympäristönsuojelulliset sekä alueen toimintamahdollisuuksien säilyttämiseen 

liittyvät seikat. Kyse on myös arvoihin liittyvistä näkemyseroista. Runsaan palautteen johdosta kelluvan 

rakentamisen määrään esitetään merkittäviä muutoksia (kelluvan rakentamisen määrä vähenee). 

Kaavoitusprosessin tulevat vaiheet näyttävät, miten muutokset vaikuttavat osallisten suhtautumiseen. 

 

 Tuuliolosuhteiden johdosta aiheutuvat vaikutukset 6.1.2.

Tuuliolosuhteiden johdosta aiheutuvien vaikutusten arviointi kohdistuu erityisesti kelluvien rakennusten 

korttelialueelle. Suunnittelualueen muihin osiin tuuliolosuhteilla ei ole erityistä vaikutusta. Tuulisuus, aallokko 

ja jäiden liikkuminen eivät kaavaratkaisun mukaisessa ehdotuksessa aiheuta merkittäviä riskejä asumis-

turvallisuudelle, mutta aallokosta aiheutuva kellumisliike voi heikentää asumisviihtyvyyttä.  

 

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa on laadittu Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu -selvitys, 

jossa selvitettiin laskennallisesti aallokon ja virtausten todennäköisiä olosuhteita kelluvien rakennusten 

korttelialueella. Kaavaratkaisussa on huomioitu selvityksen suositukset erityisellä kaavamääräyksellä.  

 

 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 6.2.

 Vaikutukset maa- ja kallioperään 6.2.1.

Leirintäalueen osalta kaavan mahdollistama lisärakentaminen tulee toteuttaa alueen erityispiirteet 

huomioiden ja olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen, joten sen vaikutukset maa- ja kallioperään ovat 

paikallisia eivätkä siten merkittäviä. Kelluvien rakennusten ankkurointi ja liittäminen vesi- ja viemäri-

verkostoon tulee toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu haittaa maa- ja kallioperälle (ml. vedenpohja). 

Asemakaava-alueelle ei ole osoitettu sellaista rakentamista, joka voisi aiheuttaa maaperän pilaantumista. 

 

 Vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen 6.2.2.

Jätevedet tulee ohjata alueelta kaavan yleisten määräysten mukaisesti viemäriverkostoon, joten kaavan 

mahdollistama rakentaminen ei lisää päästöjä vesistöön. Kelluvien rakennusten viemäriputket sijoitetaan 

todennäköisesti veden pohjaan, mikä edellyttää huoltotoimenpiteiden suorittamista niin, että toimenpiteiden 

johdosta ei aiheudu haittaa vesistölle. Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita, joihin kaavan ratkaisut 

vaikuttaisivat.  

 

Laiturirakenteiden kohdalla veden pintaan saattaa tietyissä tuuliolosuhteissa kertyä kasviperäistä roskaa. 

Lisäksi kelluvien rakennusten toteuttamisesta voi aiheutua tilapäisesti paikallista veden samentumista. 

Vaikutukset veden laatuun jäävät kaiken kaikkiaan vähäisiksi. 
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 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon 6.2.3.

Majoitus- ja matkailupalvelutoiminnasta itsessään ei aiheudu ilmastovaikutuksia. Asemakaavamuutoksen 

mahdollistama lisärakentaminen sekä lisärakentamisen johdosta mahdollisesti tapahtuva liikenteen 

lisääntyminen ovat alueen nykyiseen toimintaan verrattuna niin vähäisiä, että niillä ei voida katsoa olevan 

merkittäviä vaikutuksia ilmaan tai ilmastoon.  

 

 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 6.3.

luonnonvaroihin 

Suunnitellulle kelluvien rakennusten korttelialueelle laadittiin vuonna 2014 vesikasvillisuus- ja sukeltaja-

selvitykset Suomen Luontotieto Oy:n toimesta. Selvityksessä todettiin, että tutkitun alueen vesikasvilajisto on 

niukka eikä lajistoon kuulu vaateliasta tai uhanalaista lajistoa. Alueen pohjakasveista runsaslukuisin oli 

ruskoärviä, jota tavattiin rannan tuntumasta tutkimusalueen syvimpään kohtaan asti. Kelluslehtisistä 

kasveista alueella kasvaa niukkana ahvenvitaa, uistinvitaa ja ulpukkaa, mutta nämä puuttuvat uimarannan 

keskiosasta. Jättisukeltajalle sekä isolampisukeltajalle tutkitulla alueella ei ole sopivaa elinympäristöä ja 

lajien esiintyminen alueella on hyvin epätodennäköistä. 

 

Suunnittelualuetta koskee myös vuonna 2012 laadittu Sysmän kirkonkylän luontoselvitys (Häyhä & 

Rautiainen), jossa todettuihin arvokkaisiin luontokohteisiin kaavalla ei ole vaikutusta. 

 

 

 Vaikutukset kalastoon 6.3.1.

Asemakaavassa vesialueelle osoitettu kelluvien majoitusrakennusten alue sijoittuu rannan läheisyyteen 

nykyisin leirintäalueen rantana toimivalle alueelle, joka ei ole varsinaista kalastusaluetta. Asemakaavan 

muutos ei heikennä kalastusmahdollisuuksia kelluville rakennuksille osoitetun alueen ulkopuolella. 

Kelluvien rakennusten toteuttamisesta voi aiheutua tilapäisesti ranta-alueella esim. paikallista veden 

samentumista, mutta sillä ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta alueen kalakantoihin. Rakentamisen 

jälkeen hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen kalastoon. 

 

 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 6.4.

energiatalouteen sekä liikenteeseen 

 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 6.4.1.

Kaava-alue sijoittuu Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006 taajama-alueelle, joten alueelle kaavassa 

osoitettu lisärakentaminen tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista yhdyskuntarakenteen 

eheyttämistä ja toimivan aluerakenteen kehittämistä. 

 

 Vaikutukset infraverkon toteuttamiskustannuksiin  6.4.2.

Asemakaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen ei aiheuta uusia infraverkon rakentamistarpeita. RL-

alueelle osoitetut rakentamisalueet sijoittuvat nykyisille rakentamispaikoille ja W/RM-alueelle sijoittuvat 

kelluvat rakennukset kytketään leirintäalueen olemassa oleviin vesi-, viemäri- ja sähköverkkoihin. 
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 Vaikutukset elinkeinotoiminnalle ja matkailulle:  6.4.3.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan enintään neljän kelluvan rakennuksen sijoittaminen leirintäalueen 

rantaan Sysmän kirkonkylässä.  Nämä rakennukset tulevat vuokrattaviksi majoituskäyttöön. Vuokralaiset 

kuitenkin elävät kuten mökkiläiset. Sysmä on loma-asuntovaltainen kunta. Kunnassa on enemmän loma-

asuntoja kuin vakituisia asukkaita. Loma-asumisella ja mökkivuokrauksella on olennainen merkitys kunnan 

elinkeinotoiminnalle ja matkailulle.  

Sysmässä on noin 3800 loma-asuntoa, joista 70 % on ulkokuntalaisten omistuksessa. Näissä lasketaan 

viettävän vapaa-aikaansa 10700 vapaa-ajan asukasta, joka on kaksi ja puoli kertaa vakinaisten kuntalaisten 

määrä. Loma-asuntokannan kasvu on hiipunut viime vuosina ja vuosittain niitä on valmistunut vain muutama 

vuodessa. Kaava-alueen uusien loma-asuntojen valmistuminen vahvistaa nykyistä vapaa-ajan 

asuntokantaa. 

 

Vapaa-ajan asutuksen vaikutukset kohdistuvat suurelta osin vähittäiskauppaan ja erilaisiin palveluihin. 

Vaikutukset on laskettu uusimman Mökkibarometrin keskiluvuilla. Vapaa-ajan asukkaiden erilaisia hankintoja 

ja maksuja, jotka suurelta osaltaan kohdistuvat Sysmässä tarjolla oleviin palveluihin, muodostuu noin 

22milj.€ vuodessa. Näistä lähes 60 % muodostuu kaupan ja palveluiden ostoista. Rakentamisen ja 

korjauksen kulutuksesta osa kulkee myös paikallisen kaupan kautta. 

Koska kelluvien loma-asuntojen toiminta on majoitustoimintaa, niissä tulee asumaan enemmän vapaa-

ajanviettäjiä kuin mökeissä.  Sysmän alueella majoitusliikkeiden huonekäyttöaste on ollut keskimäärin noin 

40 % kapasiteetista, mikä tarkoittaa noin 144 majoitusvuorokautta mökkiä kohden. Näillä arvoilla on arvioitu, 

miten mökkimatkailijat käyttävät rahaa oleskelunsa aikana. Heidän kulutuksensa painottuvat kauppaan ja 

palveluihin. Kunnan kiinteistöveron maksaa mökin omistaja. Neljän kelluvan loma-asunnon laskennallinen 

tuotto on 55 000 €/v, josta suurin osa kohdistuu kauppaan ja matkailupalveluihin. 

SYSMÄN LOMA-ASUTUKSEN JA MATKAILUN TALOUSVAIKUTUKSET

Talouselliset vaikutukset 

Nykyiset 

mökit

Kelluvat 

mökit Yhteensä 

Määrä 3 777 4 3 781

Keskikoko m2 74 52

Käyttö 79 vrk / mökki/v 298 383 298 383

Majoitusvuorokausia (käyttöaste 40,0 %) 144

Kesäasukkaita (ulkokuntal.) 10 712 16 10 728

Arvot taulussa  (Tuhat €) Kesäasukkaat Matkailijat Merkitys

Pt-kaupan ostot 9 250 € 18 € 9 268 € 42 %

Käyttötavaraostot 2 644 € 5 € 2 649 € 12 %

Palveluostot 906 € 30 € 936 € 4 %

Rakentaminen ja korjaus 6 485 € 0 € 6 485 € 29 %

Jätehoitomaksut 291 € 0 € 291 € 1 %

Talous- ja vesimaksut 612 € 0 € 612 € 3 %

Yksityistiemaksut 378 € 0 € 378 € 2 %

Kiinteistövero 1 527 € 2 € 1 529 € 7 %

Talousvaikutukset kunnassa (Milj. €) 22,1 € 0,055 € 22,1 € 100 %

Lähteet: Tilastokeskus, MMM: Mökkibarometri 2016 0,3 %
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Vähittäiskaupalle vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden hankinnoilla on suuri merkitys. Jos hankinnat 

kohdistuisivat täysimääräisinä Sysmän kauppoihin, ne vastaisivat 37 % nykyisten kauppojen volyymista. 

Vastaavasti palveluiden osalta vaikutus on myös 36 % nykyisestä myynnistä. Vapaa-ajan asutuksen kasvu, 

toteutuu se sitten omistusmökkien tai vuokramökkien kautta, tukee vahvasti kaupan ja palvelualan yritysten 

olemassa oloa Sysmässä.  

 

Matkailun kannalta kelluvilla majoitusrakennuksilla on enemmän huomioarvoa kuin kiinteillä vapaa-ajan 

vuokramökeillä. Ratkaisun omaleimaisuus lisää ainakin osan Sysmässä matkailevien kiinnostusta. Kun 

lomamökit on sijoitettu vielä lähelle keskustaa ja leirintäalueen yhteyteen, niiden käyttö tukee kunnan 

muitakin matkailuelinkeinoja. 

 
 

 Vaikutukset suunnittelualueen ja välittömän vaikutusalueen kiinteistöjen 6.4.4.

arvoon  

Asemakaava mahdollistaa matkailu- ja majoitustoimintojen kehittämisen alueella. Alueelle uutena 

elementtinä kaavan myötä tulevat kelluvat rakennukset tarjoavat leirintäalueelle - ei ainoastaan paikallista, 

vaan vähintäänkin maakunnallista - huomioarvoa, mikä saattaa nostaa suunnittelualueen kiinteistöjen arvoa. 

Alueen asema perinteisenä matkailupalvelujen alueena muuttuu, kun alueelle tuodaan jotakin täysin uutta ja 

tavanomaisesta poikkeavaa. Asemakaavan mahdollistama lisärakentaminen ei aiheuta sellaista merkittävää 

muutosta alueen nykyiseen toimintaan verrattuna, millä olisi kaavan välittömällä vaikutusalueella olevien 

kiinteistöjen arvoa alentavaa vaikutusta. 

 

 

 Vaikutukset liikenteeseen 6.4.5.

Asemakaava-alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus ja toiminnot ovat siinä määrin vähäisiä, että ne eivät 

aiheuta merkittävää liikennetuotoksen lisääntymistä. Kaavassa ei myöskään osoiteta alueelle uusia 

liikenneverkon osia. Asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus ja toiminnot sijoittuvat Sysmän keskustan 

taajama-alueelle, joten niillä on yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja liikkumistarvetta vähentävä vaikutus. 

Asemakaavalla ei siten aiheuteta negatiivisia muutoksia alueen liikenneverkkoon eikä liikenteen 

toimivuuteen. 

 

Asemakaava-alueen pysäköinti järjestetään alueen nykyisen käytön mukaisesti leirintäalueen kiinteistöjen 

alueella. Huomattavimman, aikaisemmasta käytöstä poikkeavan W/RM-korttelialueen kelluvien rakennusten 

pysäköinti sijoittuu leirintäalueen nykyisen pysäköintialueen yhteyteen. Asemakaavalla ei ole merkittäviä 

vaikutuksia alueen pysäköintijärjestelyihin. 

 

 

 

 

SYSMÄN KAUPALLISET PALVELUT 2014

Toimip. Henk. 

Myynti 

1000 €

Matkailun 

ostov./my

Vähittäiskauppa 32 81 31 942 37 %

Ravitsemispalvelut 11 17 1 725

Henkilökoht. palvelut 13 10 884

Vähittäisliiketoiminta yhteensä 56 108 34 551 37 %

Lähteet: Tilastokeskus

36 %
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 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 6.4.6.

Asemakaavassa ei esitetä uusia liikenneverkon osia eikä asemakaava aiheuta merkittävää liikennetuotoksen 

lisääntymistä, jolla olisi alueen liikenneturvallisuutta heikentävää vaikutusta. Asemakaavan toteuttamisessa 

on huomioitava leirintäalueen pysäköinnin turvallinen liittyminen Huitilantielle.  

 

 Vaikutukset liikennemeluun ja liikennemelun vaikutukset asemakaava-alueen 6.4.7.

toimintoihin 

Asemakaavassa ei esitetä uusia liikenneverkon osia eikä asemakaava aiheuta merkittävää liikennetuotoksen 

lisääntymistä, jolla olisi merkittävää liikennemelua lisäävää vaikutusta. 

 

Asemakaavamuutoksen alueelta ei ole tehty kaavan laatimisen yhteydessä erillistä melumallinnusta. 

Sysmäntien liikennemelua ja sen vaikutusta asemakaava-alueella on arvioitu asemakaavaluonnoksen 

laatimisen aikana WSP Finland Oy:n toimesta Sysmän taajaman liikenneselvityksen (Pöyry Finland Oy, 

2013) pohjalta. Selvityksessä on esitetty tieosittain päiväajan melualueiden 55 dB ja 60 dB sekä yöajan 45 

dB keskimääräiset leveydet etäisyyksinä tien keskilinjasta. Leveydet on esitetty liikennemäärien 

maksimiennusteella v. 2040. 

 

Liikenneselvityksessä esitettyjen melualuearvioiden pohjalta on arvioitu melualueiden keskimääräistä 

maksimilaajuutta nykytilanteessa suuntaa antavasti. Liikennemelu ei nykytilanteessa leviä niin syvälle 

leirintäalueelle, että sen torjumiseksi tarvittaisiin erityisiä toimenpiteitä. Tulevaisuudessa tulee kuitenkin 

tarkkailla melutilanteen mahdollisia muutoksia ja tarvittaessa on ryhdyttävä meluntorjuntatoimenpiteisiin 

alueella. 

 

 
Kuva 18. Suuntaa antava havainnollistus Sysmäntien melualueiden keskimääräisestä maksimileveydestä 

nykytilanteessa. 

 

 Vaikutukset ulkoilureitistöihin 6.4.8.

Asemakaavalla ei ole vaikutuksia alueen ulkoilureitistöihin. 
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 Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 6.5.

rakennettuun kulttuuriympäristöön 

 Vaikutukset maisemaan, kulttuurimaisemaan sekä rakennettuun 6.5.1.

kulttuuriympäristöön 

Asemakaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä on tehty näkymäalueanalyysi (WSP Finland Oy), jossa on 

arvioitu kelluvien rakennusten näkyvyyttä ympäristöönsä. Analyysi on toteutettu 3D-ympäristömallin avulla, 

johon sijoitettiin kelluvat majoitusrakennukset toteuttavan yrittäjän suunnitelmien mukaiset 3D-

rakennusmassat. Lisäksi 3D-mallin avulla on laadittu 3 näkymäkuvasovitusta, joiden avulla on arvioitu 

kelluvien rakennusten vaikutusta lähiympäristön järvinäkymiin. Näkymäalueanalyysi ja 

näkymäkuvasovitukset on laadittu esimerkinomaisesti asemakaavamuutoksen havainnekuvassa esitetyn 

kelluvien rakennusten ohjeellisen sijainnin ja mallin mukaisesti. Näkymäalueanalyysiä ja -kuvasovituksia 

tarkasteltaessa tulee huomioida, että kaavaehdotus sallii myös toisenlaiset toteutusvaihtoehdot (esim. 1 - 3 

suurempaa rakennusta). 

   

Kuvat 19 ja 20. Kelluvien rakennusten hankeen luonnoskuvia, joiden pohjalta on tehty 3D-mallit 

näkymäalueanalyysiä ja näkymäkuvasovituksia varten. 

Ympäristömalli on tehty maanmittauslaitoksen 10 m rasterikorkeusmallin pohjalta, johon on lisätty liki-

määräiset maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennukset 3D-massoina. Lisäksi ympäristömalliin 

lisättiin ympäristön likimääräinen puusto niin ikään 3D-mallinnoksena. Mallinnus on teoreettinen arvio 

kelluvien rakennusten näkyvyydestä. Malli on yhtä tarkka kuin mallinnuksessa käytetty aineisto. 

Mallinnuksessa on huomioitu maaston pinnanmuodot sekä rakennusten ja puuston korkeuden aiheuttama 

mahdollinen vaikutus. Puusto on mallinnuksessa viitteellinen ja peittää näkymiä puoliavoimilla alueilla 

vähemmän kuin todellinen puusto sen ollessa lehdessä. Puoliavoimilla alueilla malli kuvaa todennäköisesti 

paremmin tilannetta talviaikaan. 

  

Näkymäanalyysin tulokset 

Seuraavan sivun näkymäalueanalyysikartta havainnollistaa kelluvien rakennusten näkymistä maisemaan ja 

ympäristöönsä. Rakennukset näkyvät pääasiassa Majutveden vesialueelle ja lähivaikutusalueen (600 m 

säteellä kelluvista rakennuksista) rannoille. Erityisen kauas ja selvästi rakennukset näkyvät lounaan 

suuntaan Majutveden selälle, mutta niiden vaikutus maisemaan muuttuu nopeasti lähivaikutusalueen jälkeen 

selvästi maisemalle alisteiseksi. Kauempaa katsottaessa maisemakuvaa hallitsee rannan puusto ja rannan 

takana olevat maaston muodot. 

Kelluvat rakennukset sijoittuvat n. kymmenen (10) metrin etäisyydelle toisistaan, joten ne eivät muodosta 

erityisen tiivistä rakennusrintamaa järveltä päin katsottaessa. Niiden vaikutus on verrattavissa venesataman 

vaikutukseen, sillä ne vastaavat korkeudeltaan suurehkoa sisävesikäytössä olevaa venettä. Tasakorkuisina 

ja tasaleveinä massoina ne muodostavat kuitenkin venesatamanäkymää rauhallisemman kokonaisuuden. 
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Kuva 21. Näkymäalueanalyysi: Kuvaan on merkitty punaisella kelluvien majoitusrakennusten sijainti. 

Oranssilla värillä kuvataan kelluvien rakennusten näkymistä ympäristöönsä. Kirkkaammalla oranssilla on 

esitetty 600 metrin säteelle rakennusryhmän keskipisteestä ulottuva alue, jota käsitellään näkymien kannalta 

lähivaikutusalueena. Haaleammalla on esitetty 600 m säteen ulkopuolinen näkymäalue, mihin kelluvat 

rakennukset näkyvät, mutta niiden vaikutus näkymään on vähäinen. Punaisella vinoraidoituksella on merkitty 

maiseman tai kulttuurihistorian kannalta valtakunnallisesti merkittävät alueet ja keltaisella vinoraidoituksella 

maakunnallisesti arvokkaat, kulttuurihistorian tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet. Otamon 

kylän status on muuttunut kaavatyön aikana maakunnallisesti arvokkaaksi. 

Otamon kylä: Alueen status  

on muuttunut  kaavoituksen 

aikana valtakunnallisesti 

arvokkaasta maakunnallisesti 

arvokkaaksi ! 
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Kelluvien rakennusten vaikutusta maisemaan ja näkymiin on arvioitu ensisijaisesti selvityksissä arvokkaiksi 

todettujen alueiden ja rakennusten kannalta: 

■ Kelluvat rakennukset eivät näy lähivaikutusalueellaan Majutveden länsipuoliseen Sysmän kirkonseudun 

kulttuurimaisemaan. Lähivaikutusalueen ulkopuolisella alueella rakennukset näkyvät Ohrasaarentien 

päässä oleville pysäköinti- ja vesialueille, jotka ovat kulttuurimaiseman alueella, mutta tällä ei voida 

katsoa olevan kulttuurimaisemaa heikentävää vaikutusta. Lisäksi kelluvat rakennukset näkyvät 

kulttuurimaisemaan kuuluville alueille 1,5 km päässä Hyväsaaren eteläpuolella, mutta matalilla, 

korkeintaan 4 metrin korkeuteen vesilinjasta ulottuvilla rakennuksilla ei ole näin kaukana varsinaista 

vaikutusta maisemaan vaan maisemaa hallitsevat rannan puusto ja rannan takana olevat maaston 

muodot. 

■ Kelluvien rakennusten näkymäalue ei ulotu maakuntakaavassa osoitetulle Otamon kylän 

maakunnallisesti arvokkaalle alueelle. 

■ Kelluvat rakennukset näkyvät arvokkaista alueista selkeimmin Majutveden pohjoisosan 

kulttuuriympäristöön. Rakennusten välittömässä läheisyydessä ei ole sellaisia erityisiä 

kulttuuriympäristön kohteita, joiden maisemallisiin piirteisiin tai arvoihin ne vaikuttaisivat. Kuvissa 22 ja 

23 on esitetty ympäristömallin avulla Rakennusten vaikutusta maisemaan Majutveden vastarannalta. Jo 

400 metrin päässä rakennukset ovat selvästi alisteisia maisemassa selkeämmin erottuville piirteille eli 

rannan puustolle ja takana olevan maaston muodoille. Kuvat on laadittu siten, että katselupiste on ranta-

alueella seisovan ihmisen silmän korkeudella. 

■ Sysmän taajama-alueen kulttuuriympäristöselvityksessä määritelty tärkeä näkymä Sysmäntieltä 

(Huitilanjoen sillan kohdalta) leirintäalueelle ei vaarannu kelluvien majoitusrakennusten vuoksi. 

Rakennukset saattavat näkyä ko. kohtaan silloin, kun puut ovat lehdettömiä, mutta leirintäalueen 

päärakennus apurakennuksineen peittää pääosan näkymistä ja kelluvat rakennukset jäävät 

mataluutensa vuoksi niille alisteisiksi, mikäli ylipäänsä erottuvat näkymässä. 

 

Kuva 22. Havainnekuva näkymäalueanalyysia varten laaditusta 3D-mallista. Kuvassa kelluvat 

majoitusrakennukset on valaistu havainnollistamaan niiden näkyvyyttä. Kuvauspiste on Markkinarannasta 

luoteeseen olevalla Majutveden vastarannalla, Sysmän keskustan eteläreunalla n. 400 metrin päässä 

kelluvista rakennuksista (ks. sijainti näkymäalueanalyysikartalla).  
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Kuva 23. Havainnekuva näkymäalueanalyysia varten laaditusta 3D-mallista. Kuvassa kelluvat 

majoitusrakennukset on valaistu havainnollistamaan niiden näkyvyyttä. Kuvauspiste on Markkinarannasta 

lounaaseen olevalla Majutveden vastarannalla n. 550 metrin päässä kelluvista rakennuksista (ks. sijainti 

näkymäalueanalyysikartalla).  

Kelluvat rakennukset muuttavat avoimena vesialueena aiemmin olleen rannan vesialueen osin rakennetuksi 

mutta rakentaminen ei kuitenkaan aiheuta sellaisia näköesteitä mantereen tai vesistön suunnalta mikä 

peittäisi kulttuuriympäristön arvokkaita osia maisemakuvassa. 

 

 

Näkymäkuvasovitukset  

Kelluvien rakennusten vaikutusta suunnittelualueen lähiympäristön rannoilta avautuviin järvinäkymiin on 

arvoitu näkymäkuvasovitusten avulla. Näkymäkuvat ovat katseen korkeudelta laadittuja perspektiivikuvia, 

jotka on kuvankäsittelyohjelmiston avulla liitetty katselupisteestä otettuun valokuvaan. Lopuksi on esitetty 

arviointi rakennusten vaikutuksesta kuhunkin näkymään. Oheisessa kartassa (kuva 27) on esitetty 

näkymäkuvasovitusten pohjana käytettyjen valokuvien kuvauspisteet (näkymäkuvasovitusten katselupisteet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Näkymäkuvasovitus A 
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Kuva 25. Näkymäkuvasovitus B 

 

 

 

Kuva 26. Näkymäkuvasovitus C 
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Kuva 27. Näkymäkuvasovitusten katselupisteet. 

Arviot kelluvien rakennusten vaikutuksista näkymiin: 

Kuva A: Katselupiste sijaitsee kolmesta kuvauspisteestä lähimpänä kelluvia rakennuksia leirintäalueen 

eteläpuoleisen kiinteistön 1:355 laiturilla. Näkymän taustalla näkyy Sysmän keskustaajaman rantaa. 

Näkymässä nykytilan lähimmät kiintopisteet ovat rannan puusto ja leirintäalueen laiturirakenteet. Näkymää 

hallitsevat vaakasuuntaisina elementteinä järven vedenpinta sekä vastarannan portaittain horisonttiin 

pienenevä puusto. Kelluvat rakennukset muodostavat näkymässä melko yhtenäisen rakennetun massan, 

joka jää kuitenkin vastarannan puustoa matalammaksi. Rakennusmassa peittää vain pieneltä osin näkymää 

kohti lahden pohjukkaa. Rakennusmassan molemmin puolin jää selkeitä näkymälinjoja sekä lähirannoille 

pohjoiseen, että vastarannalle länteen. Kelluvat rakennukset muodostavat rauhallisen kokonaisuuden, joka 

noudattaa järvimaiseman horisontaalisuutta. Rakennukset korostavat lähinäkymiä, mikä muuttaa hieman 

maiseman mittakaavan tuntua. 

Kuva B: Katselupiste sijaitsee leirintäalueen pohjoispuolisen kiinteistön 4:0 eteläreunassa sijaitsevalla 

laiturilla. Näkymän taustalla aukeaa pitkä näkymä etelään järvenselälle. Katselupisteen lähellä ei ole 

nykytilassa kiintopisteitä, ja leirintäalueen laiturirakenteet eivät juuri erotu maisemassa. Näkymää hallitsevat 

järven vedenpinta sekä vastarannan portaittain horisonttiin pienenevä puusto. Kelluvat rakennukset 
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muodostavat näkymässä kaksi melko kapeaa rakennusmassaa, jotka jäävät lähirantojen puustoa selvästi 

matalammaksi. Rakennusmassat peittävät osan näkymästä kohti järvenselkää ja nousevat samalle tasolle 

kaukana olevien vastarannan puustojen kanssa. Rakennusmassojen länsipuolelle jää selkeitä näkymälinjoja 

pitkälle etelään järvenselälle ja vastarannoille. Koska järvinäkymä on pitkä ja kapea, rakennukset peittävät 

osan pisimmistä järvinäkymistä. Suurin osa pitkistä näkymistä kuitenkin säilyy. Rakennukset rikkovat hieman 

maiseman horisontaalisuutta, mutta eivät merkittävällä tavalla hallitse näkymää. 

Kuva C: Katselupiste sijaitsee leirintäalueen huoltorakennuksen vieressä. Näkymä aukeaa rannan puuston 

välistä kohti vastarantaa. Nykytilassa näkymää hallitsee pystysuuntainen rannan puusto ja takana vaaka-

suuntaisina hahmottuvat järven pinta ja vastarannan puusto. Rakennusrintama ei hahmotu yhtenäisenä vaan 

rakennusten välistä aukeaa selkeitä näkymälinjoja vastarannalle ja rakennukset hahmottuvat selkeästi 

vastarannan puustoa matalampana ja säilyttävät taustamaiseman horisontaalisuuden. Näkymä yleisen 

uimarannan edustalla säilyy avoimena, ja etualan puusto säilyy näkymässä hallitsevana elementtinä. 

 

 Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin 6.5.2.

Asemakaavalla suojellaan leirintäalueen päärakennuksena toimiva entinen Airolan (nykyisin Kokkola) tilan 

päärakennus sr-merkinnällä. Rakennus sijaitsee RL-korttelin rm-1-rakennusalalla. Lisäksi RL-alueen 

rakennusalueet on rajattu siten, että Sysmän taajama-alueen kulttuuriympäristöselvityksessä määritelty 

tärkeä avoin näkymä Huitilantieltä leirintäalueen suuntaan ei vaarannu. Näin ollen rakennetun kulttuuri-

ympäristön arvojen voidaan katsoa asemakaavamuutoksen myötä tulevan entistä paremmin huomioiduksi. 

Asemakaavan ratkaisuilla ei siten ole rakennettua ympäristö haittaavia vaikutuksia. 

  

 

 Vaikutukset kiinteisiin muinaisjäännöksiin 6.5.3.

Asemakaava-alueella ei tehtyjen selvitysten mukaan ole kiinteitä maanpäällisiä tai maan pinnan alla olevia 

muinaisjäännöksiä eikä vedenalaisia muinaisjäänteitä, joihin asemakaavan ratkaisut vaikuttaisivat. 
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 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 6.6.

1. Toimiva aluerakenne 

Asemakaavan muutos hyödyntää olemassa olevaa aluerakennetta täydentäen nykyistä elinkeino-

toimintaa alueella. Lisäksi asemakaavan muutos hyödyntää olemassa olevaa liikenneverkkoa. 

2. Eheä yhdyskuntarakenne, elinympäristön laatu 

Kaava täydentää olemassa olevan keskustaajaman palveluita, lisää alueen elinkeinotoiminnan 

mahdollisuuksia ja täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Kaavassa osoitetaan rakentamista 

vesialueelle, mutta uusi rakentaminen ei heikennä elinympäristön laatua tai luonnonoloja. 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö, luonnonvarat 

Kaavassa on huomioitu maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö sekä kaavan lähialueella olevat 

valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Vaikutukset on todettu vähäisiksi ja toteutuksen 

yksityiskohtien ohjaamisella voidaan vaikuttaa siihen, ovatko vaikutukset positiivisia vai negatiivisia. 

Kaavassa suojellaan taajama- ja kyläkuvallisesti arvokas rakennus. Lisäksi kaavassa on huomioitu 

selvityksissä havaitut arvokkaat luontoalueet. Kaava mahdollistaa alueella olevien virkistystoimintojen 

säilymisen ja edelleen kehittämisen. 

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Kaava tukeutuu olemassa olevaan liikenneverkkoon sekä energia-, vesi- ja jätehuollon verkostoihin. 

Kaava mahdollistaa uusiutuvan energian paikallisen hyödyntämisen. 

5. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Kaavassa on huomioitu Sysmän kirkonkylän luontoselvityksessä todetut arvokkaat rantaluhdat sekä 

alueen muut luontoarvot. Kaava-alueen rakentamisen vaikutusta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

on arvioitu erikseen näkymäalueanalyysissä. 

 

 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan muutos voidaan toteuttaa kaavan voimaan tulon jälkeen maanomistajan ja alueen toimijoiden 

tarpeiden ja aikataulujen mukaisesti. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennus-

valvontaviranomainen. 

 

 

 

Helsingissä 5.12.2017 

WSP Finland Oy 

 

Xiaoyu Chen 


