
 
 

 

 

 

SYSMÄ 
  

Päijänne 
 
Tilat 
Juuressaari 781-420-3-41, Päijänne 781-417-1-429 ja 
Artjärvi 781-417-1-430 (osa tilasta) 

 
 

 
Juuressaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus  
 

  
Kuva 1. Kaavan muutosalueiden yleissijainti on esitetty punaisilla ympyröillä. 
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Tunnistetiedot 
 

Kaavan nimi:  Juuressaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus   
Kunta: Sysmä (781) 
Tilat:  Juuressaari 781-420-3-41, Päijänne 781-417-1-429 ja osa tilasta  
 Artjärvi 781-417-1-430  
 
   

Maanomistaja ja kaavamuutoksen laadituttaja: 
    

Peltola, Raili Tuulikki / kuolinpesä 
Yhteyshenkilö: Kalle Peltola 
puh: 045-114 1917 
sähköposti: peltola.a.kalle@gmail.com 
 
Kaavan laatija: 
 

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa  
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA 
Arto Remes, maanmittausinsinööri (AMK) 
puh: 040-1629193 
sähköposti: arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 
 

 
Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö  
 

Suunnittelualue sijaitsee Sysmän kunnan länsiosassa Päijänteen ranta-alueilla. Kaavan muutos-
alue muodostuu Päijänteen Paimenselän itärannalla sijaitsevan tilan Artjärvi 781-417-1-430 ranta-
alueista sekä Iso-Juures- nimisen saaren itäosassa sijaitsevan tilan Juuressaari 781-420-3-41 
ranta-alueista. Ranta-asemakaavan laajennus (uusi kaava) laaditaan tilan Päijänne 781-417-1-
429 alueelle sekä voimassa olevasta ranta-asemakaavasta vahvistumatta jääneille tilan  781-420-
3-41 Iso-Juureksen saaren rannanosille. Suunnittelualueen mannerrannan osalle on matkaa 
maanteitse Sysmän kirkonkylältä n. 8 km. Iso-Juureksen saaren suunnittelualueen osa sijaitsee n. 
2 km:n etäisyydellä mannerrannasta (Kuva 1 kannessa). 
 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 76 ha. Kaavan muutos- ja laajennusalueeseen kuulu-
villa tiloilla on yhteensä n. 3,6 km Päijänteen rantaviivaa (Kuvat 2 ja 3). Tila Päijänne 781-417-1-
429 on vanha lomarakennuspaikka ja tilan Artjärvi 781-417-1-430 alueella sijaitsee yksi rakentunut 
lomarakennuspaikka. Iso-Juures- saaressa tilan 781-420-3-41 pohjoisemmalla palstalla sijaitsee 
kaksi vanhaa lomarakennuspaikkaa. Suunnittelualue on muilta osin metsätalouskäytössä.  
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Kuva 2. Ranta-asemakaavan muutoksen mannerrannan osa (tila 781-417-1-429 ja osa tilasta 
781-417-1-430) on rajattu likimääräisesti punaisella viivalla. 
 

 
Kuva 3. Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksien Iso-Juures- saaren osat (tila 781-420-
3-41) on rajattu likimääräisesti punaisella viivalla. 
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Tavoitteet 
 

Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laatimisen tavoitteita ovat: 
 
- Ajantasaistaa voimassa olevan ranta-asemakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset. Tavoit-
teena on mm. nostaa kaavan muutoksella vanhojen loma-asuntotonttien tonttikohtainen raken-
nusoikeus Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen mukaiselle tasolle (enintään 500 
k-m2/tontti). Tonttien kokoa suurennetaan tonttikohtaisen rakennusoikeuden nostamiseksi ranta-
osayleiskaavan ohjausvaikutus huomioiden. 
 
- Voimassa olevan kaavan mukaisten tonttialueiden sijoittelun ja rajauksien täsmentäminen. Eri-
tyisesti mannerrannan pohjoisosan kolme vielä rakentumatonta tonttia sijaitsevat epäedullisesti 
yhteiskäyttöisen venevalkaman vieressä ja tavoitteena on siirtää nämä tontit etelämmäksi rauhal-
lisemmalle rannanosalle.  
 
- Ranta-asemakaavan laajennuksella osoitetaan tilan Päijänne 781-417-1-429 muodostama 
vanha lomarakennuspaikka sekä Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksella Iso-Juureksen 
saareen (ranta-asemakaavasta vahvistamatta jätetyille rannanosille) osoitetut neljä lomaraken-
nuspaikkaa ranta-asemakaavatonteiksi.  
 
- Nostaa ranta-asemakaavan mitoitus Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaiselle ta-
solle. Ranta-asemakaavasta vahvistamatta jätetyllä Iso-Juureksen saaren rannanosalla sekä 
pääosalla läheisiä Iso-Juures- saaren ja Paimenselän mannerrantoja on rantaosayleiskaavassa 
käytetty mitoitusarvoa 8 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km. Luontoarvoja sisältäneellä Iso-
Juures- saaren pohjoisosan ranta-alueella (naapuritilalla) on rantaosayleiskaavassa käytetty mi-
toitusarvoa 6 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. Kaavan muutosta ja laajennusta varten 
laaditun Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 
mukaisen emätilaselvityksen / rakennusoikeuslaskelman perusteella kaavamuutoksen tavoit-
teena on osoittaa kolme kokonaan uutta loma-asuntotonttia Iso-Juureksen saaren ranta-alueelle 
(tilalle Juuressaari 781-420-3-41).  
 
Työn alkuvaiheessa selvitetään alueen luonnonympäristön olosuhteet ja mahdolliset erityisarvot 
huomioidaan ja turvataan kaavamuutoksen yhteydessä. 
 
 

Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvoston päätöksen 14.12.2017 mukaiset uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava 
huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituk-
sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
Maakuntakaava 
 
Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymä Päijät-Hämeen maakuntakaava 
2014 (Kuva 4). Maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja hal-
linto-oikeuden päätöksestä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta maakuntakaava 
2014 on tullut voimaan 10.3.2017 alkaen. Suunnittelualueelle ei kohdistu maakuntakaavavarauk-
sia. Suunnittelualueen mannerrannan osa rajautuu takaosastaan maakuntakaavassa osoitettuun 
tuulivoimatuotantoon soveltuvaan alueeseen (tv 7). 
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Kuva 4. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Suunnittelualueen osien likimääräiset si-
jainnit on esitetty punaisilla ympyröillä. 
 
 
 
Rantayleiskaava 
 
Suunnittelualue kuuluu Sysmän kunnanvaltuuston 15.4.2013 (§ 35) hyväksymän Päijänteen ranta-
alueiden osayleiskaavan muutoksen alueeseen. Rantaosayleiskaavan muutos tuli pääosin voi-
maan kunnanhallituksen päätöksellä 27.5.2013 (§179) ja valituksenalaisilta osin 31.12.2014 ja 
25.11.2015.   
 

Rantaosayleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueelle voimassa olevaa ranta-asemakaavaa ku-
vaavat rajausmerkinnät. Iso-Juures- saaren kaavan muutosalueelle on rantaosayleiskaavassa 
osoitettu voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiset kaksi vanhaa lomarakennuspaikka ja 
kuusi uutta lomarakennuspaikkaa. Lisäksi voimassa olevasta ranta-asemakaavasta vahvistumatta 
jääneille Iso-Juureksen saaren rannanosille on osoitettu yksi vanha lomarakennuspaikka (mer-
kintä virheellinen, ei ole rakentunut rakennuspaikka) ja kolme uutta lomarakennuspaikkaa (Kuva 
5.). Suunnittelualueen mannerrannan osalle on rantaosayleiskaavassa osoitettu voimassa olevan 
ranta-asemakaavan mukaisesti yksi vanha lomarakennuspaikka ja kuusi uutta lomarakennuspaik-
kaa. Voimassa olevaan ranta-asemakaavaan kuulumaton tila Päijänne 781-417-1-429 on osoitettu 
rantaosayleiskaavassa vanhana lomarakennuspaikkana (Kuva 6.).  
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Kuva 5. Ote Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta. Suunnittelualueen 
Iso-Juures- saaren osat on rajattu likimääräisesti punaisella viivalla.   
 

 
Kuva 6. Ote Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta. Suunnittelualueen 
mannerrannan osa on rajattu likimääräisesti punaisella viivalla.   
 
Ranta-asemakaava 
 

Pääosalla aluetta on voimassa Sysmän kunnanvaltuuston 27.11.1995 hyväksymä ja Etelä-Savon 
ympäristökeskuksen 17.9.1997 vahvistama ranta-asemakaava. Voimassa olevassa ranta-asema-
kaavassa on osoitettu Iso-Juureksen saareen kahdeksan loma-asuntotonttia ja mannerrannalle 
seitsemän loma-asuntotonttia.  Etelä-Savon ympäristökeskus on päätöksellään 17.9.1997 jättänyt 
vahvistamatta Iso-Juureksen saaren tilan Juuressaari 781-420-3-41 alueelta neljä loma-asunto-
tonttia. Vahvistamatta jätetyillä alueilla ei siten ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa ja tältä 
osin kyse on uuden ranta-asemakaavan (ranta-asemakaavan laajennuksen) laatimisesta. Ranta-
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asemakaavan mannerrannalle on osoitettu venevalkama-alue (LV) ja pysäköintialue (LP) Iso-Juu-
reksen saareen osoitettujen loma-asuntokortteleiden 5-7 tonttien käyttöön. Muutoin (lukuun otta-
matta vahvistamatta jätettyjä alueita ja tilan Päijänne 781-417-1-429 aluetta) suunnittelualue on 
osoitettu ranta-asemakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (M) (Kuvat 7 ja 8.). 
 

Ranta-asemakaavan mukaisille tonteille saa rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään kaksi ta-
lousrakennusta. Lisäksi erilliselle saunan rakennusalalle (Sa) saa rakentaa yhden enintään 25 
m2:n suuruisen saunarakennuksen. Tonttikohtainen rakennusoikeus on yhteensä enintään 115 k-
m2.  

 
 
Kuva 7. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta Päijänteen mannerrannan osalta. Kuva 8 
sivulla 8. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta Iso-Juures- saaren osalta. Tämän kaava-
muutoksen ja laajennuksen suunnittelualue on esitetty sinisellä viivalla. Vahvistamatta jätetyt alu-
eet on esitetty punaisilla rukseilla. 
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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: MARY- maa-
kunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt. Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 
Henrik Wager, Päijät-Hämeen liiton julkaisu A159, 2006.  

- Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. 
 

� Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. (KUKUSE). Nina Könönen, Hämeen ympäris-
tökeskuksen moniste 98/2005. 

- Suunnittelualueella ei sijaitse arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 
 
Arkeologiset selvitykset 
� Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset / Päijät-Hämeen liitto 2008. 
� Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi / Päijät-Hämeen maa-
kuntamuseo 2012  
� Museoviraston muinaisjäännösrekisteri. 

- Suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
 
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 selvitykset   
 

�  Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen selvitykset  
- mm. Luonto- ja maisemaselvitys 2011, emätilaselvitys, arkeologinen inventointi 2012  

 
 
Laadittavat selvitykset / pohjakartta-aineisto 

 

�  Ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten on laadittu luontoselvitys (Luontoselvitys 
Kotkansiipi Oy/Petri Parkko, 18.8.2018 ) 
 

�  Ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten on laadittu emätilaselvitys / rakennusoi-
keuslaskelma perustuen Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mi-
toitusperusteisiin (Ympäristönsuunnittelu Oy, 10.10.2018) 
 
 

�  Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen pohjakarttana käytetään Etelä-Savon maan-
mittaustoimiston laatimaa 6.8.1994 hyväksyttyä ranta-asemakaavan pohjakarttaa 

 

 

Vaikutusalue 
 

Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi kaava-alueeseen rajoittuvien 
naapurikiinteistöjen alueet.  

 
 

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

Viranomaiset 
- Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus 
- Sysmän kunnan toimielimet ja hallintokunnat: kaavoitustoimikunta, toimintaympäristövalio-
kunta, toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto, kunnanhallitus 
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Kaavaprosessi 
 

Vireille tulo- ja  
valmisteluvaihe 

• Selvitysten sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
• Hallinnollinen käsittely; kaavatoimikunta, kunnanhallitus 
• Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta (30 vrk) 
Luonnosvaihe • Kaavaluonnoksen valmistelu 

• Hallinnollinen käsittely; kaavatoimikunta, kunnanhallitus 
• Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen ja kaavan valmistelu-

aineistojen nähtäville asettamisesta 
• Kaavaluonnos nähtävillä (30 vrk) 
• Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineis-

tosta sekä kaavaluonnoksesta  
• Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta 

Ehdotusvaihe • Kaavaehdotuksen laatiminen 
• Hallinnollinen käsittely; kaavatoimikunta, kunnanhallitus 
• Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) 
• Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaava-

ehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana 
• Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta  

Hyväksymisvaihe 
 

• Kaavamuutoksen hyväksymisasiakirjojen laatiminen 
• Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää Sysmän kunnanval-

tuusto  
• Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista ha-

kea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 
 
 
 

Tiedottaminen 
 

Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuk-
sen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Lähilehdessä sekä Sysmän kunnan ilmoitustaululla ja 
Internet-sivuilla. Lisäksi välittömän vaikutusalueen maanomistajille lähetetään tiedostuskirje em. 
kaavavaiheissa. 

  
 
 
Arvioitavat vaikutukset 
 

Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: 
 

ARVIOITAVAT TEKIJÄT SISÄLTÖ 
Ympäristövaikutukset - Luonnonympäristön arvot 

- Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet 
- Luonnon- ja vesiensuojelu 
- Rakennettu ympäristö 

Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat 
- Virkistystarpeet 

Yhdyskuntarakenne 
 

- Rantarakenne, yhtenäiset vapaat rannat 
- Vesihuollon järjestäminen 

Taloudelliset vaikutukset - Kiinteistöjen arvo 

 

 

  

Aikataulu 
 

TYÖVAIHE AJANKOHTA 
Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtävillä  

 
tavoite 10-12 / 2018 

Kaavaluonnos nähtävillä tavoite 01-07 / 2019 

Kaavaehdotus nähtävillä  tavoite 08-10 / 2019 

Kaavamuutoksen ja laajennuksen hyväksyminen tavoite 2019 
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Yhteystiedot ja palaute 
 

Ranta-asemakaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeen-
linnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvai-
heessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Sysmän kunnanhallituk-
selle.  
 
Kaavan laatija 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 Hämeenlinna 
 

Arto Remes 
maanmittausinsinööri (AMK)  
puh. 040-1629193   
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 
 

Sysmän kunta 
Valittulantie 5, 19700 Sysmä 
 

Kunnan yhteyshenkilö: 
 

Essi Carlson 
maankäytön suunnittelija 
puh. 044-7134 534 
essi.carlson@sysma.fi 
 
 


