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Kohde 
Ranta-asemakaavan laadinta koskee osaa Sysmän (781) kunnan Voipalan (423) kylän tilasta 
Loma-Ilola 781-423-1-466, joka on Sysmän kunnan omistuksessa. 
 
 

Suunnittelualueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualue sijaitsee Ilolassa, noin 5 km Sysmän taajamasta länteen. Suunnittelualue 
muodostuu tilan Loma-Ilola 781-423-1-466 osa-alueesta, jonka pinta-ala on noin 5,3 ha. 
Alueelle kuljetaan Suopellontietä (4131) ja siitä erkanevaa Päijätsalontietä pitkin. 
Suunnittelualue on osa Ilola-Suopelto-Päijätsalo -aluekokonaisuutta, jonka kunta on 
määritellyt asumisen ja matkailun kehittämisen alueeksi. Suunnittelualue on tällä hetkellä 
pääosin viljelykäytössä olevaa peltoa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualueen sijainti (MML:n Maastotietokannan 06/2016 aineistoa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suunnittelualueen rajaus (Sysmän kunta 2019) 
 

Suunnittelualueen pohjoisosa rajautuu Päijätsalontiehen sekä tilaan Männikkö 781-423-1-191. 
Idässä ja etelässä suunnittelualue rajautuu tilaan Härkälä 781-423-1-338 ja lännessä tilaan 
Kanala 781-423-1-193. 
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Suunnittelun tavoite 
 
Tavoitteena on suunnitella Loma-Ilolan alueelle tiivis ja yhteisöllinen vapaa-ajan alue, jonka 
myötä Sysmään rakentuu uudentyyppinen ja edullinen vapaa-ajan asumisen vaihtoehto 
perinteisen loma-asumisen rinnalle. Ranta-asemakaavalla varataan mökkipalstojen ja 
tarpeellisten kulkuyhteyksien lisäksi alueet virkistykselle, paikoitukselle sekä mahdollisille 
yhteistiloille (esim. kerhotilat). Aluerakenteelle ja massoittelulle haetaan mallia perinteisistä 
siirtolapuutarha-alueista. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle 40-50 mökkipalstaa 
virkistystarpeet ja maisemalliset näkökulmat huomioiden. Tarkempi alueelle soveltuva 
rakentamisen määrä ja muoto selviää kaavoituksen edetessä. 
 
Alueella on mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja tieverkostoa ml. 
vuonna 2014 valmistunut Suopellontien kevyen liikenteen väylä. Alueen kehittäminen tukee 
myös lähialueen palveluita; Kivenheiton päässä Loma-Ilolasta sijaitsevat Suopellon New Port 
-satama sekä Pinxinmäen kesäravintola ja Suopellon kievari. Sijaintinsa puolesta Loma-Ilolan 
on ajateltu toimivan erityisesti veneilijöiden tukikohtana. 

 
 

Suunnittelu- ja kaavoitustilanne 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Tällä 
päätöksellä valtioneuvosto korvasi vuonna 2000 tekemän ja vuonna 2008 tarkistamansa 
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteutumista on edistettävä maakunnan 
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Uudistetut 
tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. 
 
Maakuntakaava 
 

Maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymässä Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 
suunnittelualue on osoitettu loma- ja matkailualueeksi (R). Merkinnällä osoitetaan loma-
asumiselle ja matkailua palveleville toiminnoille varatut seudullisesti tai maakunnallisesti 
merkittävät alueet. Indeksi-numero 15 viittaa Ilolan loma- ja matkailualueeseen, joka 
maakuntakaavan kuvauksen mukaisesti on matkailupalvelujen alue, jolla on hyvät 
vesiliikenneyhteydet ja kulttuuriympäristön arvoja.  
 
R-alueen suunnittelumääräyksen mukaisesti alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä tulee 
ottaa huomioon toimintojen sopeutuminen ympäristöön, palvelujen saatavuus sekä huolehtia 
yhdyskuntateknisen huollon järjestämisestä. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on huolehdittava siitä, ettei toiminnasta aiheudu ympäristölle merkittävää haittaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014 (Päijät-Hämeen liitto 2019). 
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Suunnittelualuetta koskevat myös seuraavatmaaseutuun sekä kulttuuriympäristöön tai 
maisemaan liittyvät merkinnät: 
 

 
 
 

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealue 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joita 
kehitetään erityisesti matkailun, matkailu-
elinkeinon, golfin, vapaa-ajanasumisen ja sen 
eri muotojen muutosten, sekä ulkoilun, 
virkistyskäytön ja luontoympäristön kestävän 
hyödyntämisen alueina. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Suunnittelussa on otettava huomioon ja sovitettava yhteen 
kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä olemassa oleva asutus 
ja elinkeinotoiminnan edistäminen. 
 
Kehitettävän alueen yhdyskuntatekniseen huoltoon ja 
järjestämiseen, sekä ympäristön laatuun ja viihtyisyyteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Alueiden suunnittelussa on otettava huomioon alueiden 
erityisominaisuudet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
suojeluohjelmien ja Natura 2000 verkoston alueisiin ettei niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on valittu joko 
suojeluohjelmaan tai Natura 2000 – verkostoon, heikennetä 
merkittävästi. 
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Suopelto-Päijätsalo-Ilola kehittämisen 
kohdealue 

 

Aluekohtainen suunnittelumääräys: 

Päijätsalo-Suopelto-Ilolan aluetta kehitetään monipuoliseksi 
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi jossa yhdistyvät Päijänteen 
rantaan tukeutuva tiivis loma-asuminen, ympärivuotinen 
asumien, matkailu- ja virkistyspalvelut sekä näihin kytkeytyvät 
elinkeinot ottaen huomioon alueen luontoarvot sekä 
maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyvät arvot. 
 

  

 
 
 

Kulttuuriympäristön tai maiseman 
kannalta valtakunnallisesti 
merkittävä alue 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 
(RKY 2009) ja valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet (valtioneuvoston 
päätös 1995). 
 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät. 

kmv108 Päijätsalon valtakunnallisesti arvokas maisema (VN 1995) 
 

  

 
 
 

Kulttuuriympäristön tai maiseman 
kannalta maakunnallisesti 
arvokas alue 

Alueen ominaisuuksia ilmaiseva merkintä, 
jolla osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita tai maisemanähtävyyksiä ja 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä 
ja hyödyntämisessä on vaalittava alueen keskeisiä erityispiirteitä 
ja omaleimaisuutta sekä huomioitava kokonaisuuden kannalta 
merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen. 

 

Otteita Päijät-Hämeen maakuntakaavan2014 selostuksen liiteosasta (Päijät-Hämeen liitto 2019). 
 
Maakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä on yksi valitus käsiteltävänä 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valitus ei koske suunnittelualuetta. 
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Yleiskaavat 
 

Suunnittelualueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos, jonka 
Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi 15.4.2013 §35. Hyväksymispäätöksestä tehtiin kaksi 
valitusta hallinto-oikeuteen, joista toinen koski suunnittelualuetta. Hallinto-oikeus ratkaisi 
valituksen vuoden 2014 lopussa ja kaava tuli myös suunnittelualueen osalta voimaan 
31.12.2014. 
 
Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksessa suunnittelualue on osoitettu 
matkailupalvelujen alueeksi (RM), jonka rakentaminen edellyttää yksityiskohtaisemman 
maankäyttösuunnitelman laatimista. Suunnittelualuetta koskevat myös seuraavat 
aluerajausmerkinnät: 

 Maisemallisesti arvokas alue (ma-2), jonka rakentamisessa ja ympäristönhoidossa tulee 
vaalia alueen arvoja. Maisemallisia arvoja ovat mm. kasvillisuus ja luontoarvot sekä 
Suopellon-Ilolan perinteinen melko tiivis loma-asutus satama-alueineen. 

 Asumisen ja matkailun kehittämisen alue (ke), jonka alueella varaudutaan osayleiskaavan 
ja/tai detaljikaavoituksen laatimiseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta (Sysmän kunta 2019), johon suunnittelualue 
on rajattu punaisella. 
 

 
Asemakaavat 
 

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavoja.  
 

Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuvat vuonna 1997 vahvistunut Ilolan ranta-asemakaava 
sekä vuonna 2003 vahvistunut satama-aluetta koskeva Ilolan ranta-asemakaavan muutos. 
 
Rakennusjärjestys 
 

Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. 
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Olemassa olevat selvitykset 

Arkeologiset selvitykset 
 

 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi, Eetu Sorvali, 
Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo 2012. Sysmän kunta. 
- Suunnittelualueella ei ole todettu muinaisjäännöksiä. 
 

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

 Museoviraston muinaisjäännösrekisteri. 
- Suunnittelualueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 
Luonnonympäristön selvitykset 
 

 Ilola-Suopelto-Päijätsalon luonto- ja virksityskäyttöselvitys, Teppo Häyhä. Heinola Resort 
ESR-hanke 2014.  
- Suunnittelualueella ei todettu luontoarvoja. 
 

 Päijänteen rantojen luonto- ja maisemaselvitys, Teppo Häyhä ja Sirpa Rautiainen 2011. 
Sysmän kunta. 
- Suunnittelualue on osa Suopellon kulttuurimaisema-aluetta. 

 
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. 
 

 Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen liiton julkaisu 
A159, 2006. 
- Suunnittelualueen länsireuna kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Suopellon huvila-
asutusalueeseen.  
 

 Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. (KUKUSE). Nina Könönen, Hämeen 
ympäristökeskuksen moniste 98/2005. 
- Suunnittelualueen länsireuna kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Suopellon huvila-
alueeseen. 
 

Muut selvitykset ja suunnitteluaineisto 
 

 Loma-Ilolan kiinteistön ja Ilolan rantakaava-alueen kehittäminen, Timo Seppänen 2018. 
 

 Ilolan alueen kokonaiskonseptin luonnostelu, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy 2014. 
Heinola Resort ESR-hanke. 
 

 Sysmän kunnan tavoitteet koskien Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014:n merkintöjä 
Suopelto-Ilola-Päijätsalo -alueella, Airix Ympäristö 2013. 
 

 Kunnallistekninen selvitys Päijätsalon runkojohdon riittävyydestä, Ramboll 2013. 
 

 Markkinatutkimus Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kokonaiskonseptien 
valintaa varten, Taloustutkimus Oy 2013. Heinola Resort ESR-hanke. 
 

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

 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 selvitykset 
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Prosessin aikana laadittavat selvitykset ja pohjakartta-aineisto 
 

Suunnittelualue sijaitsee matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen kohdealueella, josta on tehty 
useita selvityksiä viimeisten viiden vuoden aikana. Olemassa olevat selvitykset muodostavat 
riittävät lähtötiedot kaavasuunnittelun käynnistämiseksi.  

 Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä laaditaan rakentamistapa- ja 
viherrakennusohje.  
 

 Muiden erillisten selvitysten ja suunnitelmien tarpeellisuutta arvioidaan kaavatyön aikana. 
 

 Ranta-asemakaava laaditaan vuonna 2006 hyväksytylle pohjakartalle (ETRS-GK26/N60). 
Kartta on laadittu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman Sysmän 
rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma -hankkeen toimenpiteenä. 

 
 
Vaikutusalue 

Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi siihen rajoittuvien 
naapurikiinteistöjen alueet.  

 
 
Osalliset ja tiedottaminen 
 

Osallisia ovat mm. seuraavat tahot: 

 Viranomaiset: Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakunta-
museo, Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
ympäristöterveyskeskus 

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

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

 
Kaavan vireille tulosta sekä OAS:n, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville 
asettamisesta kuulutetaan paikallislehdessä sekä Sysmän kunnan ilmoitustaululla ja 
verkkosivuilla. Välittömän vaikutusalueen maanomistajille lähetetään tiedostuskirje em. 
kaavavaiheissa.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoituksen ajan saatavilla kunnan verkkosivuilta 
www.sysma.fi/loma-ilolan-ranta-asemakaava. Em. osoitteessa voi tutustua kaikkiin kaava-
asiakirjoihin ja seurata kaavoituksen etenemistä. Kunnan sähköinen ilmoitustaulu löytyy 
osoitteesta www.sysma.fi/kuulutukset. 

 

Kaavoitusprosessi ja osallistuminen 
 

Vireille tulo- ja valmisteluvaihe 

 Selvitysten sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja käsittely 
kaavoitustoimikunnassa sekä kunnanhallituksessa 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (mikäli tarpeellinen) 

 Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (30 vrk) 

 Osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta 
 
Luonnosvaihe 

 Kaavaluonnoksen laatiminen ja käsittely kaavoitustoimikunnassa sekä 
kunnanhallituksessa 

 Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen ja valmisteluaineistojen nähtäville 
asettamisesta (30 vrk) 

http://www.sysma.fi/loma-ilolan-ranta-asemakaava
http://www.sysma.fi/kuulutukset
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 Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta sekä 
kaavaluonnoksesta 

 Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta 

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

 
Ehdotusvaihe 

 Kaavaehdotuksen laatiminen ja käsittely kaavoitustoimikunnassa ja kunnanhallituksessa 

 Kuulutus ja tiedottaminen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta (30 vrk) 

 Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta 
kirjallinen muistutus nähtävilläoloaikana 

 Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta 
 
Hvyäksymisvaihe 

 Kaavan hyväksymisasiakirjojen laatiminen 

 Kaavan 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 
 

Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavan toteuttamisesta aiheutuvat merkittävät 
vaikutukset, jotka kohdistuvat mm. yhdyskuntarakenteeseen, kyläkuvaan, liikenteeseen 
ja kunnallisteknisiin verkostoihin, luontoon, maisemaan ja virkistykseen sekä ihmisten 
elinoloihin ja elinympäristöön. Lisäksi arvioidaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteutumista. 
 
Kaavan vaikutuksia tarkastellaan koko kaavatyön ajan. Arviointi perustuu käytettävissä oleviin 
perustietoihin, selvityksiin, katselmuksiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja 
huomautuksiin. Todetut vaikutukset, niiden arviointi ja niiden huomioiminen suunnittelutyössä 
liitetään kaavaselostukseen. 

 

Aikataulu 

Työvaihe Ajankohta 

Vireilletulokuulutus sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtävillä 

4 - 5 / 2019 

Kaavaluonnos nähtävillä 10 - 12 / 2019 

Kaavaehdotus nähtävillä   kevät 2020 

Valtuuston hyväksymispäätös kesä / syksy 2020 

   
 
Yhteystiedot ja palaute     

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään suunnittelun edetessä. 
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee osoittaa kirjallisesti Sysmän 
kunnanhallitukselle osoitteella: Sysmän kunnanhallitus, Valittulantie 5, 19700 Sysmä 
tai sähköpostitse: kirjaamo@sysma.fi 
 
Lisätietoja: 
maankäytön suunnittelija Essi Carlson 
p. 044 7134 534   
essi.carlson@sysma.fi 
 

mailto:kirjaamo@sysma.fi

