
 
INSINÖÖRITOIMISTO                
POUTANEN OY 

 
                                                                    8.2.2019 

      VEHKASALON 
RANTA-ASEMAKAAVA 

      OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

Kunta         :       SYSMÄ 781 
       Kylä           :      Soiniemi 416 
       Tila            :       Kuntala 3-37 
          

                      

 
       Kaava-alueiden yleissijainnit, siniset rajaukset. 
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1. Aloite ja kaavan tavoitteet 
 

Maanomistajan aloitteesta on tullut vireille ranta-asemakaavan laatiminen 
tilan Kuntala 781-416-3-37 alueille Päijänteen Vehkasalossa. Kaavan 
laatimisesta on neuvoteltu maanomistajan toimesta Sysmän kunnan 
kanssa.  
 
Ranta-asemakaavalla on tarkoitus osoittaa rantayleiskaavan mitoituksen      
mukaan omarantaisia loma-asuntorakennuspaikkoja sekä osoittaa ranta-
yleiskaavan RM-2/res-korttelin rakennusoikeutta yhteisrantaisia loma-
rakennuskortteleita varten. Vähä Varaissaari on tarkoitus osoittaa yleis-
kaavassa osoitetun mukaan pääosin virkistysalueeksi (VR) tarpeellisine 
liitännäisalueineen ja pienet luodot metsätalousalueeksi (M). 

 

2. Alueen kuvaus  
 
Sijainti  

Kaava-alueet sijoittuvat Sysmän kunnan pohjoisosaan Vehkasaloon, josta 
yhteys Luhangantietä noin 15 km etelään Sysmän taajamaan. Kaava-
aluerajaukset alla , merkitty sinisellä rajauksilla. 
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           Maanomistus  

Kaava-alueet ovat Sysmä Itte säätiön  omistuksessa. 
  
           Maankäytön nykytilanne  

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 10 ha, manneralueella sijaitsee 
vanha huonokuntoinen loma-asunto talousrakennuksineen. Muut osat 
manneralueesta ovat metsätalouskäytössä samoin Vähä-Varaissaari ja 
luodot. Manneralue rajoittuu molemmin puolin aiemmin rakennettuihin 
loma-asuntotontteihin. 
 

Kaava- ja muu suunnittelutilanne   
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 Valtioneuvoston päätöksen 14.12.2017 mukaiset uudistetut valtakunnal-     
 liset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Tämän kaavan   
 osalta tavoitteet tulevat huomioiduiksi maakuntakaavan kautta. 

 
Maakuntakaava 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on hyväksytty maakuntavaltuuston 
kokouksessa 2.12.2016 § 65. Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 Päijät-
Hämeen maakuntakaavan 2014 tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. 
Mantereen kaava-alue sijoittuu maakuntakaavan merkinnän matkailun ja 
virkistyksen kehittämisen kohdealueen (mv10) sisälle. Merkinnällä osoite-
taan alueita, joita kehitetään erityisesti matkailun, matkailuelinkeinon, 
golfin, vapaa-ajanasumisen ja sen erimuotojen muutosten, sekä ulkoilun, 
virkistyskäytön ja luonnonympäristön kestävän hyödyntämisen alueina. 
Suunnittelualueen saari on merkitty virkistysalue tai -kohde-merkinnällä (v). 
Merkinnällä osoitetaan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja 
alueita. Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamis-
rajoitus. Kaava-alueiden  likimääräiset sijainnit osoitettu sinisillä rajauksilla. 
 

 
                                Ote Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014  
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Rantayleiskaava 
 

Alueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutos, 
jonka Sysmän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.4.2013. Osayleiskaava 
on oikeusvaikutteinen. Osayleiskaavalla on tilan 3-37 manneralueelle 
osoitettu omarantaisina yksi rakennettu loma-asunto merkinnällä Loma-
asuntoalue / matkailupalvelujen alue (RA/RM) sekä kolme rakentamatonta 
loma-asuntorakennuspaikkaa merkinnällä Loma-asuntoalue (RA), joista 
sinisen värinen ympyrä on 1997 yleiskaavassa osoitettu rakentumaton 
loma-asunto. Matkailupalvelujen / vapaa-ajan asutuksen reservialue on 
osoitettu omarantaisten loma-asuntojen taakse ilman omaa ranta-aluetta. 
Näiden väliin jäävä alue on osoitettu Maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi (M). Lisäksi suurin osa suunnittelualueesta sisältyy aluerajauk-
seen, jota tullaan kehittämään asumisen, loma-asumisen ja matkailun 
näkökulmasta (ke). 
Vähä Varaissaari on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) sekä länsiosa 
maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kah-
della luodolla ei ole kaavamerkintöjä. 

 
 Otteet, Päijänteen rantayleiskaava                                                        

 
Ranta-asemakaava  
                      Alueella ei ole voimassa ranta-asemakaavoja.  

 

Tehdyt ja laadittavat selvitykset 
 

 Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys . (KUKUSE). 
Hämeen ympäristökeskus, moniste 98/2005. 

 

Juha Poutanen
Murtoviiva

Juha Poutanen
Murtoviiva

Juha Poutanen
Murtoviiva

Juha Poutanen
Murtoviiva

Juha Poutanen
Konekirjoitusteksti
Kaava-aluerajaukset 

Juha Poutanen
Murtoviiva
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 Arkeologiset selvitykset 
           Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset / Päijät-Hämeen liitto                
           2008.Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava-alueen arkeologinen  
           inventointi / Päijät-Hämeen maakuntamuseo 2012, Museoviraston  
           muinaisjäännösrekisteri. 
 

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

 
 Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Lahden 

ammattikorkea-koulu (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 

 

Tarvittavat muut selvitykset tehdään kaavakäsittelyssä esille tulevien 
tarpeiden mukaan. Alueelle laaditaan ranta-asemakaavan pohjakartta. 

 
3. Arvioitavat vaikutukset  
 

                      Kaavan osalta arvioidaan ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa                            
                      seuraavia vaikutuksia MRL:n mukaan  

 

 ympäristövaikutukset ( luontoarvot, virkistystarpeet )  
 liikenteelliset vaikutukset (yksityisteiden osalta) 
 rantamaisemalliset vaikutukset  
 yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  
 sosiaaliset vaikutukset  

 

4. Suunnittelun lähtökohdat 
 

Lähtökohtana otetaan huomioon maakuntakaava ja rantaosayleiskaavan-
aluevaraukset ja mitoitus. Suunnittelussa tarkennetaan detaljikaavalla 
ylemmänasteisten kaavojen tavoitteita. 

 

5. Ranta-asemakaavan yleistavoitteet  
 

Kaavan tavoitteena on suunnitella alueen käyttöä oma- ja yhteisrantai-seen 
loma-asumiseen. Kaavaratkaisuissa tullaan tavoitteiden pohjalta osoitta-
maan omarantaisten rakennuspaikkojen lisäksi taustamaastoon yhteis-
rantaista loma-asuntorakentamista. 

 
6. Osalliset  

Osallisia ovat mm.:  
 

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden ja lähiympäristön maanomis-
tajat ja asukkaat. Kaavan vaikutuspiiri rajoittuu vesistön suuruus huomi-
oiden kaava-alueiden lähiympäristöön. 
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Viranomaiset:  

 Sysmän kunta 

 Hämeen ELY-keskus  

 Päijät-Hämeen liitto  

 Päijät-Hämeen maakuntamuseo 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
 
Yritykset : 

 Elenia Oy 

 DNA Oyj 
 
Yhteisöt : 

 Vehkasalon metsätiekunta 
 
Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa. Osallisia ovat kaikki, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa.  

 
 

7. Tiedottaminen sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen  
 

Aloitusvaihe  
 

Kaavatyön vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
nähtävillä olosta ilmoitetaan Lähilehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja 
nettisivuilla.  OAS asetetaan nähtäville kunnanhallituksen  käsittelyn 
jälkeen ja se on nähtävillä koko kaavatyön ajan. Lisäksi kaava-alueeseen 
rajautuville naapurimaanomistajille lähetetään tiedotuskirje kaavan 
vireilletulon yhteydessä. 
 

 
Valmisteluvaihe  

 

Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 30 päivän ajan kunnanvirastossa.  
 
Kaavaluonnoksen nähtävänä olosta tiedotetaan kunnan virallisten 
kuulutusten ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Lähilehdessä. 
 
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana voi osallistua asemakaavan valmis-
teluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta. Luonnosvaiheessa viranomaisilla on mahdollisuus 
antaa lausunto kaavan valmisteluasiakirjoista. 

 
Ehdotusvaihe  

 

Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtäville 
asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan 
Lähilehdessä julkaistavalla ilmoituksella, kunnan nettisivuilla ja virallisten 
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kuulutusten ilmoitustaululla. Viranomaisilta pyydetään ehdotusvaiheessa 
lausunnot. 

 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaava-
ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kuntaan ennen nähtävilläoloajan 
päättymistä.  
 
Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoite-
taan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen (MRL 65 §). 

 
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään viipymättä tieto 
niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa (MRL 67 §).  

 
 

8 . Alustava arvioitu kaavoitusaikataulu  
 

                      1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävilletulo           3-4 / 2019 
2.  Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen                         5-6 / 2019 
3.  Kaavaehdotus nähtävillä                                                   8-9 / 2019 
4.  Kaavan hyväksyminen                                                   10-11/ 2019 

 
 

           9 . Kaavoituksen yhteystiedot 
 
 

Kaavan laatija:  
                      

                        Insinööritoimisto Poutanen Oy                                 
Juha Poutanen, DI, YKS 361                                                                                       
Linnankatu 9 13100 Hämeenlinna                         
puh  0400 480338                                            
juha.poutanen(at)poutanenoy.fi                             

 
Sysmän kunta: 

 

Maankäytön suunnittelija Essi Carlson 
Valittulantie 5, 19700 Sysmä 
puh: 044 713 4534 
essi.carlson(at)sysma.fi 

 
 

Lähteet:  
Sijaintikartta, MML, Peruskarttarasteri 1/2019 
Maakuntakaava, Päijät-Hämeen liitto   




