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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 
Kaavan nimi   Vehkasalon ranta-asemakaava 
Kaavan päiväys: 15.11.2019 

Kunta:   Sysmä 

Kunnanosa:   Vehkasalo 

Tila:    781-416-3-37 

Kaavan laatija:   Insinööritoimisto Poutanen Oy 
   Juha Poutanen, DI, YKS 361 
   Linnankatu 9 13100 Hämeenlinna 
   Puh 0400 480338 
   toimisto(at)poutanenoy.fi 

Vireilletulo:  17.4.2019 

Hyväksyminen:              Kunnanhallitus,   x.x.2019 

Kunnanvaltuusto, x.x.2019 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaava-alueet sijoittuvat Sysmän kunnan pohjoisosaan Päijänteen rannalle Vehkasaloon ja Lakusalon edustan 
saarille, josta Luhangantietä noin 15 km matkaa etelään Sysmän taajamaan. Kaava-alueet on merkitty alla 
olevaan karttaan sinisillä rajauksilla.  
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2. TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty julkisesti nähtävillä 17.4-17.5.2019 välisenä aikana. 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tullut osoittaa nähtävillä olo aikana Sysmän 
kunnanhallitukselle. Lausuntoja ei tullut, mielipiteitä annettiin kaksi, joista toinen käsitteli kalasääksen pesää 
Vähä-Varaissaaren kaakkoispuolen luodolla ja toinen kaava-alueen eteläpuolen loma-asunnon omistajan 
mielipidettä kaavan osalta. 
 
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä x.x.2019-x.x.2019 välisen ajan ja siitä on pyydetty lausunnot. Mielipiteet 
kaava-aineistosta on voinut toimittaa Sysmän kunnanhallitukselle.  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä x.x-
x.x.2019 välisen ajan ja siitä on pyydetty tarvittavat lausunnot. Muistutukset nähtävillä olevasta aineistosta on 
toimitettava kirjallisena kunnanhallitukselle. 
 

2.2 Ranta-asemakaava 
 
Kaavalla on osoitettu Vehkasalon mannerrannalle 4 omarantaista lomarakennuspaikkaa rantayleiskaavan 
mitoituksen mukaisesti.  Mannerrannalle on osoitettu VL-yk alue kaava-alueen takana olevalle yleiskaavan 
mukaista RM-2/res aluetta varten.. Vähä Varaissaari on osoitettu virkistysalueena VR ja MY-alueina yleis-
kaavan mukaisesti ja pieneltä osin LV-alueena virkistysalueelle rantautumista ja tukikohtaa varten. Pienet 
luodot Vähä Varaissaaren itä- ja kaakkoispuolella on osoitettu myös MY-alueina. 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Luonnonympäristö ( Luontoselvityksen 2019 tietoja) 
 
Vehkasalon mannerranta  
 
Suunnittelualueen rantavyöhyke 

Rantavyöhyke on koko suunnittelualueella hyvin kapea. Metsä päättyy kivikkoiseen rantaan useimmissa 
kohdin ja rannan kasvillisuuden vyöhykkeisyys näkyy vain muutamissa kohdin. Muutamin paikoin 
vesirajassa kasvaa viiltosaraa ja muuhun rannan lajistoon kuuluu ruokohelpi (Phalaris arundinacea) sekä 
rönsyrölli (Agrostris stolonifera). Järviruokoa alueella kasvaa vain hyvin harvana kasvustona muutamin 
kohdin. Alueen kaakkois-reunassa on matala noin 15 metrin levyinen kallio, joka päätyy suoraan veteen. 
Kallion putkilo-kasvilajisto on niukkaa ja kohteella kasvaa vain metsäorvokkia (Viola riviniana), 
metsälauhaa ja kallioimarretta (Polypodium vulgare). Kalliolta on hyvät näkymät järvialueelle. 

Metsälain 10 § mukainen erityisen arvokas elinympäristö (Noro) 

Lohkon 2 läpi kulkeva kaivettu metsäoja muuttuu jyrkässä rinteessä lähellä rantaa kulkevaksi kausikosteaksi 
noroksi, joka täyttää Metsälain määritelmän erityisen arvokkaasta elinympäristöstä. Noron pituus on vain 
parikymmentä metriä. Noron reunan kasvillisuus on hyvin rehevää ja valtalajina kasvaa mesiangervoa 
(Filipendula ulmaria). Noroa reunustavat kookkaat lehtokuusamapensaat, joiden seassa kasvaa myös näsiää. 
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Metsälain 10 § mukainen erityisen arvokas elinympäristö (Louhikko) 

Aivan rannan tuntumassa on pienialainen, rikkonainen louhikko, jossa on myös pieniä rapautumalaikkuja. 
Louhikon kasvillisuus on melko monipuolista ja kohteella kasvaa mm. kivikkoalvejuurta (Dryopteris filix-
mas), haurasloikkoa (Cystopteris fragilis), kallioimarretta, lituruohoa (Arabidopsis thaliana), metsäorvokkia, 
kissankelloa (Campanula rotundifolia) sekä sormisaraa (Carex digitata). Pensaskerroksessa esiintyy 
lehtokuusamaa. Louhikon reunamilla näkyi mäyrän kaivujälkiä. 

Vähä Varaissaari 

Vähä Varaissaari on metsäinen saari, joka sijaitsee noin 300 metriä Lakusalon saaresta länteen. Saaren 
puusto on varttunutta ja mäntyvaltaista. Männyn (Pinus sylvestris) lisäksi saarella kasvaa rauduskoivua 
(Betula pendula) sekä muutamia haapoja (Populus tremula) ja saaren länsireunan poukaman läheisyydessä 
myös kookkaita tervaleppiä (Alnus glutinosa). Kuusia (Picea abies) saarella kasvaa vain muutamia. Puusto ei 
ole erityisen vanhaa, mutta saarella kasvaa muutamia iäkkäitä kilpikaarnamäntyjä sekä kookkaita haapoja. 
Saaren itäreunalla on kookas kolopuuhaapa, jonka vanhassa palokärjen pesässä pesi telkkä. Pensaskerros 
koostuu niukkana kasvavista katajista (Juniperus communis) ja puiden taimista. Saaren itäreunalla kasvaa 
myös yksittäisiä korpipaatsamia (Rhamnus frangula) sekä tuhkapajua (Salix cinerea). Metsätyyppi saarella 
on mustikkatyypin kangasta ja saaren valtalajina kasvaa mustikka (Vaccinium myrtillus). Saaren rannat ovat 
pääosin kallioisia ja ainoastaan saaren itäpäässä on muutaman metrin levyinen viiltosaraa (Carex acuta) ja 
rentukkaa (Caltha palustris) kasvava hieman rehevämpi reunus. Saaren länsiosassa on pieni alle aarin 
kokoinen ruovikkolaikku (Phragmites australis). Saarella on jonkin verran lahopuuta, mutta lahopuuta on 
kerätty tulentekotarpeisiin. Saaren eteläreunalla on nuotiopaikka, jonka ympäristö on hieman kulunutta. 

Metsälain 10 § mukainen erityisen arvokas elinympäristö (Avokallio) 

Saaren luoteisnurkkauksessa on avokallioalue, joka putkilokasvilajistoltaan on kuitenkin vaatimaton. 
Kallioita peittävien poronjäkälien lisäksi kalliolla kasvaa vain metsälauhaa (Deschampsia flexuosa) sekä 
yksittäisiä ahosuolaheiniä (Rumex acetosella) ja kallion notkelmassa myös variksenmarjaa (Empetrum 
nigrum).  Kallioalue on hyvin säilynyt eikä kalliolla näy kulumisen merkkejä. 

 

3.1.2 Rakennettu ympäristö  
 
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 10 ha. Muut osat Vehkasalon ranta-alueesta ovat metsätalous-
käytössä samoin kuin Vähä Varaissaari. Suunnittelualueeseen kuuluvilla pienillä luodoilla ei ole 
arvopuustoa. Vehkasalon suunnittelualue rajoittuu molemmin puolin aiemmin rakennettuihin loma-
asuntotontteihin. Vehkasaloon kulkee autotie perille. Myös Lakusalon kärkeen kulkee autotie. Vehkasalon 
ranta-alueen vieressä kulkee rakennettu sähköverkko. 
 

3.1.3 Maanomistus 
 
Kaava-alueet omistaa Sysmä Itte säätiö ry. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.  
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017, jotka tulivat voimaan 
1.4.2018: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan tämän kaavan osalta lähinnä 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. Maakuntakaava on saanut lainvoiman 14.5.2019. 

Vehkasalon ranta-alue sijoittuu maakuntakaavan merkinnän matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde-
alueen (mv10) sisälle. Merkinnällä osoitetaan alueita, joita kehitetään erityisesti matkailun, matkailuelin-
keinon, golfin, vapaa-ajan asumisen ja sen eri muotojen, sekä ulkoilun, virkistyskäytön ja luonnon-
ympäristön kestävän hyödyntämisen alueina. Suunnittelualueeseen kuuluva Vähä Varaissaari on merkitty 
virkistysalue tai -kohdemerkinnällä (v), jolla osoitetaan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja 
alueita. Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Kaava-alueiden 
likimääräiset sijainnit on osoitettu alla olevaan maakuntakaavaotteeseen 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 Vehkasaloon tilan 3-37 
alueelle osoitettu omarantaisina yksi rakennettu lomarakennuspaikka merkinnällä Loma-asuntoalue / 
matkailupalvelujen alue (RA/RM) sekä kolme rakentamatonta lomarakennuspaikkaa merkinnällä Loma-
asuntoalue (RA). Sinisellä merkityt rakennuspaikat kuvaavat vanhassa vuoden 1997 Päijänteen ranta-
yleiskaavassa osoitettuja rakennuspaikkoja ja punaisella vuoden 2013 kaavamuutoksessa osoitettuja uusia 
paikkoja. Matkailupalvelujen / vapaa-ajan asutuksen reservialue (RM-2/res) on osoitettu omarantaisten 
loma-asuntojen taakse ilman omaa ranta-aluetta. Näiden väliin jäävä alue on osoitettu maa- ja metsä-
talousvaltaiseksi alueeksi (M). Suurin osa suunnittelualueesta sisältyy oranssilla pistekatkoviivalla 
merkittyyn aluerajaukseen, joka tarkoittaa aluetta, jota tullaan kehittämään asumisen, loma-asumisen ja 
matkailun näkökulmasta (ke). 
 
Vähä Varaissaari on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) sekä länsiosa metsätalousalueeksi, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kaksi pientä luotoa ovat kaavassa vesialuetta (W). 
 

 
Otteet, Päijänteen rantayleiskaava, manneralue ja Vähä-Varaissaari  

 
Ranta-asemakaavat 
 
Suunnittelualueella ei ole ranta-asemakaavaa. Suunnittelualueen läheisyydessä Vehkasalon luoteisosassa on 
vanhempi Soiniemi-Palvalan ranta-asemakaava, samoin Lakusalo on osittain ranta-asemakaavoitettu. 
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Rakennusjärjestys 
 
Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. 
 
Pohjakartta 
 
Ranta-asemakaavoitusta varten on laadittu uusi laserkeilausaineistoon perustuva ranta-asemakaavan 
pohjakartta, jota on täydennetty maastomittauksin.  Pohjakartta on hyväksytty ranta-asemakaavan pohjaksi. 
 

Tehdyt ja laadittavat selvitykset 
 

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

 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. 

 Päijänteen rantojen luonto- ja maisemaselvitys, Häyhä & Rautiainen, 1/2011 

 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 selvitykset 

 Päijät-Hämeen taajama- ja kylätarkastelu. Päijät-Hämeen maisemaselvityksen osaraportti. 

 Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Lahden ammattikorkeakoulu (2006). Sysmän 
Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen muut selvitykset, mm. emätilaselvitys 

 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 selvitykset 
 
Uutena selvityksenä on tehty luontoselvitys keväällä 2019, Suomen Luontotieto Oy, 6/2019.   
 

Vesistö 
Suunnittelualueen ranta-alueet sijaitsevat Päijänteen selän itärannalla Vehkasalon lounaisrannalla ja Vähä-
Varaissaaressa ja kahdella pienellä luodolla. Suunnittelualueeseen kuuluu Päijänteen rantaviivaa 
Vehkasalon mantereella noin 410 m ja Vähä Varaissaaressa noin 640 m. 
 

Päijänne on Kymijoen vesistöalueen pääjärvi. Päijänteen selkävedet ovat veden laadultaan erinomaisia, kun 
taas suljetummilla ja rannanläheisillä alueilla vedenlaatu on hyvää. Päijänne tarjoaa erinomaiset virkistys-
käyttömahdollisuudet. 
 
Virkistyskäyttötilanne lähistöllä 
 
Alue on maanomistajien virkistyskäytössä. Kaava-alueen rannoilla ei ole erityistä merkitystä yleisen 
virkistyskäytön kannalta. Lisäksi Vehkasalon suunnittelualueen naapuritilojen nykyinen rakentamistilanne 
rajoittaa käytännössä jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista suunnittelualueen rannoilla.  Vähä 
Varaissaaressa ei ole ollut havaittavissa järjestäytynyttä virkistystoimintaa. 
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Palvelut 
 
Suunnittelualueen peruspalvelut  löytyvät  Sysmän kirkonkylästä. Vehkasalosta on matkaa maanteitse 
kirkonkylälle noin 16 km ja Lakusalosta noin 20 km.  Vesitietä pitkin on matkaa Suopellon satamaan noin 
25 km ja kirkonkylän satamaan noin 36 km. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistokohteet 
 
Suunnittelualueet eivät kuulu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuri-
ympäristöjen alueisiin, eikä alueella sijaitse tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinais-
jäännöksiä. Lahden museolta saadun lausunnon mukaan alueella ei tarvitse tehdä arkeologista inventointia. 
 

Tekninen huolto 
 
Vanhojen viereisten rakennuspaikkojen vesihuolto ja jätevesien käsittely on järjestetty rakennuspaikka-
kohtaisesti. Vehkasalon suunnittelualueen vieressä kulkee sähköverkko. Alueelle tullaan maantieltä 612 
Sysmä Luhanka ja loppuosa Vehkasalon yksityistietä pitkin.  

 

Ympäristöhäiriöt 
 
Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole merkittäviä ympäristöhäiriökohteita. 

 

4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Ranta-asemakaavan suunnittelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Suunnittelualueeseen kuuluvien ranta-
alueiden maankäyttö on ratkaistu tällä hetkellä Päijänteen rantaosayleiskaavalla. Maanomistajan tavoitteena 
on jäsentää ja täsmentää alueen maankäyttöä mm. lomarakennuspaikkojen sijoittelun suhteen sekä Vähä 
Varaissaaren retkeily- ja ulkoilualueen toimintojen osalta. Lisäksi kaavalla selvitetään suunnittelualueen 
luontoarvot. Kaavassa on tarkoitus osoittaa myös yhteiskäyttöinen ranta-alue kaava-alueen takana olevalle 
yleiskaavan mukaiselle RM-2/res alueelle. 

 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Sysmän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.3.2019 (§ 63) ranta-asemakaavan vireille tulosta sekä OAS:n 
nähtäville asettamisesta. Kaavan vireille tulosta kuulutettiin 17.4.2019. OAS on ollut nähtävillä 17.4-17.5 
2019 aikana. OAS:sta ei annettu lausuntoja, mielipiteitä saatiin kaksi kappaletta. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

4.3.1 Osalliset 
 
Osallisia ovat naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. 
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Viranomaiset 

 Hämeen ELY-keskus   

 Päijät-Hämeen  Liitto,  

 Päijät-Hämeen  maakuntamuseo,  

 Päijät-Hämeen  pelastuslaitos  

 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän  Ympäristöterveyskeskus 

 Sysmän kunta  / kunnanhallitus, toimintaympäristövaliokunta, toimintaympäristövaliokunnan tie- ja 
lupajaosto, kaavoitustoimikunta 
 
Yhteisöt  

 Vehkasalon metsätiekunta 

 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta  
 
Yritykset  

 Elenia Oy 

 DNA Oyj 
 

4.3.2 Vireille tulo 
 
Sysmän kunta kuulutti kaavan vireille tulosta ja OAS:n nähtävillä olosta Lähilehdessä sekä kunnan 
ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla 17.4. 2019. 
 

4.3.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely 
 
Aloitusvaihe  
 
Kaavatyön vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta on ilmoitettu 
Lähilehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla.  OAS on asetettu nähtäville kunnanhallituksen 
käsittelyn jälkeen. Lisäksi kaava-alueeseen rajautuville naapurimaanomistajille on lähetetty tiedotuskirje 
kaavan vireilletulon yhteydessä. 
 
Valmisteluvaihe  
 
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 30 päivän ajan kunnanviraston Asiointipisteessä ja kunnan verkkosivuilla.  
Kaavaluonnoksen nähtävänä olosta tiedotetaan kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaululla, nettisivuilla ja 
Lähilehdessä. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana voi osallistua asemakaavan valmisteluun, arvioida 
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. 
 
Ehdotusvaihe  
 
Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistu-
tuksen tekemiseen tiedotetaan Lähilehdessä julkaistavalla ilmoituksella, kunnan nettisivuilla ja virallisten 
kuulutusten ilmoitustaululla. Viranomaisilta pyydetään ehdotusvaiheessa lausunnot. 
 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on 
toimitettava kuntaan ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa, ilmoitetaan perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen (MRL 65 §). 
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Hyväksyminen 
 
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään viipymättä tieto niille kunnan jäsenille sekä 
muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §).  
 

4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet 
 
Ranta-asemakaavalla on tarkoitus osoittaa rantayleiskaavan mitoituksen mukaan omarantaisia loma-
asuntorakennuspaikkoja (RA). Kaavalla selvitetään ja turvataan myös alueen luontoarvot. Vähä Varaissaari 
on tarkoitus osoittaa yleiskaavassa osoitetun mukaan pääosin virkistysalueeksi (VR) tarpeellisine venevalkama 
(LV) -liitännäisalueineen ja pienet luodot metsätalousalueeksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 
Kaavassa on tarkoitus osoittaa myös yhteiskäyttöinen ranta-alue kaava-alueen takana olevalle yleiskaavan 
mukaiselle RM-2/res alueelle. 

 
5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Ranta-asemakaava koskee tilan Kuntala 781-416-3-37 ranta-alueita. 
 
Kaavalla muodostetaan Vehkasalon ranta-alueelle 4 omarantaista lomarakennuspaikkaa ja M-aluetta. Vähä 
Varaissaareen on osoitettu virkistysaluetta (VR) ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) 
sekä venevalkama (LV) saareen rantautumista ja tukikohtaa varten. Kaavassa on osoitettu yhteiskäyttöinen 
ranta-alue kaava-alueen taakse sijoittuvalle yleiskaavan mukaiselle RM-2/res alueelle. 
 

5.1.1 Mitoitus 
 
Ranta-asemakaavan mitoitus määräytyy rantayleiskaavan mukaisesti. Rantayleiskaavassa on osoitettu 
Vehkasalon ranta-alueelle neljä omarantaista lomarakennuspaikkaa, joista yksi on vanha aiemmin toteutettu 
rakennuspaikka.  Ranta-asemakaavassa on osoitettu siten Vehkasalon ranta-alueelle neljä omarantaista 
lomarakennuspaikkaa ja lisäksi yksi metsätaloutta  ja metsästystä palvelevan rakennuksen rakennusala 
taustamaastoon. Vähä Varaissaareen on osoitettu virkistys- ja ulkoilualuetta palveleva venevalkama-alue, jolle 
saa rakentaa tukikohtarakennuksen.  Yleiskaavan RM-2 / res alue ei sijoitu kaava-alueelle tarkistetun 
kaavaluonnoksen mukaan, kaava-alueelle on osoitettu yhteiskäyttöinen ranta-alue (VL-yk) RM-2/res aluetta 
varten. 
  
Rakennuspaikkojen rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus noudattaa Päijänteen rantaosayleiskaavan 
muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä kunnan rakennusjärjestystä.  
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Ranta-asemakaavan suunnittelussa on huomioitu alueen luontoarvot ja pyritty turvaamaan luontoarvojen 
säilyminen asianmukaisin kaavamerkinnöin. Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjäteveden 
käsittelyvaatimukset on määritelty Sysmän kunnan rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelu-
määräyksissä.  Jätehuolto toteutetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. 



 
12

 
5.3 Aluevaraukset 
 

5.3.1 Rakentamisalueet  
 
Loma-asuntojen alue (RA) 
 
Loma-asuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikan rakennusoikeus on 7 % rakennuspaikan pinta-alasta 
enintään kuitenkin 500 k-m². Alueelle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä tarpeelliset sauna- 
ja talousrakennukset ja venevajan. Loma-asunnon, vierasmajan ja talousrakennusten etäisyys keskiveden 
mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 m. Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m²:n suuruisen ja 
harjakorkeudeltaan lattiapinnasta mitattuna enintään 3,5 m olevan saunarakennuksen ja enintään 15 m² 
suuruisen savusaunan saa sijoittaa kaavassa osoitetun päärakennusalan ulkopuolelle sekä rakennuspaikan 1RA 
1 osalta osoitetulle saunarakennusten rakennusalalle, kuitenkin vähintään 10 m etäisyydelle keskiveden 
mukaisesta rantaviivasta. Korttelin 1RA rakennuspaikalle 1 saa rakentaa erilliselle saunarakennusalalle( s) 
erillisen kerrosalaltaan enintään 25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen, jonka katettu pinta-ala saa olla enintään 
40 m2 , rakennuspaikan saunarakennukseen ei saa tehdä parviratkaisua. 
 
Kerrosalaltaan yli 25 m²:n suuruiset ja harjakorkeudeltaan yli 3,5 m olevat saunarakennukset tulee sijoittaa 
vähintään 20 metrin etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä 
saa olla rakennuspaikalla enintään viisi (5) kpl.  
 
5.3.2 Muut alueet 
 
Virkistysalue (VR)  
 
Vähä Varaissaari on osoitettu pääosin VR-alueeksi rantayleiskaavan mukaisesti.  
 
Yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue (VL-yk)  
 
Mannerrannan luoteiskulmaan on osoitettu yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue ( VL-yk ) kaava-alueen takana 
sijaitsevalle yleiskaavan RM-2/res alueelle. Alueelle saa rakentaa pienveneiden säilytystä ja uintia varten 
tarvittavia rakenteita.  
 
Metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai erityisiä ympäristöarvoja (MY)  
 
Alueella on sellaisia ympäristöön liittyviä arvoja, joiden perusteella alueella tehtäviin toimenpiteisiin on 
haettava MRL:n 128 a §:ssä tarkoitettu maisematyölupa. Vähä Varaissaaren länsirannalla on metsälain 
mukainen erityisen arvokas avokallioalue. 
 

Venevalkama-alue (LV) 
 
Vähä Varaissaaren pohjoisrannalle on osoitettu saareen rantautumista varten LV-alue. Aluevaraus on 
tarpeellinen, jotta saareen voi rantautua hallitusti isoillakin veneillä. LV-alueelle saa rakentaa veneiden 
pysäköintiä varten laiturirakenteita ja muita laitteita sekä enintään 60 k-m² suuruisen tukikohtarakennuksen, 
jossa voi olla sauna-, kokoontumis- ja huoltotiloja. LV-alue on sijoitettu pohjoisrannalle riittävän 
vedensyvyyden takia sekä ohjaamaan veneliikennettä saaren pohjoispuolitse. Saaren kaakkoispuolisella 
luodolla on ollut kalasääksen pesä ja saaren itärannalla pesii telkkä.  
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Maa- ja metsätalousalue (M) 
 
Alueen metsänhoitotoimenpiteissä tulee erityisesti huomioida luo-rajauskohteet ja rantamaisemalliset tekijät. 
Vehkasalon ranta-alueen rakennuskortteleiden ulkopuoliset alueet sekä taustamaasto on osoitettu M-alueena. 
Vehkasalon ranta-alueen kaakkoiskulmassa on luo-kohde, joka käsittää arvokkaan puron notkon ja 
kallioalueen. 
 

5.4 Kaavan vaikutusten arviointi  
 

5.4.1 Vaikutukset maakuntakaavaan  
 
Kaavassa on huomioitu maakuntakaavassa Vähä Varaissaareen osoitettu virkistyskohde (V). Maakuntakaavan 
kaava-aluetta laajempi matkailun kehittämisalue toteutuu osaltaan Vehkasalon RA-rakennuspaikkojen osalta, 
joita voidaan käyttää myös matkailutarkoituksiin.  
 

5.4.2 Vaikutukset rantayleiskaavaan  
 

Kaavassa on huomioitu Päijänteen rantayleiskaavan RA-rakennuspaikkojen mitoitus. Rakennuspaikkojen 
sijaintia on täsmennetty ranta-asemakaavaan maanomistajan tavoitteiden mukaiseksi. Vähä Varaissaaressa 
on huomioitu rantayleiskaavan VR-alue ja MY-alue. Retkeily- ja ulkoilualueen toiminnallisuutta varten 
ranta-asemakaavassa on osoitettu myös veneiden pysäköintipaikka ja tarpeelliset tukikohtatarpeet. 
Yleiskaavan RM-res-alue ei sijoitu kaava-alueelle, mutta RM-aluetta varten on huomioitu yhteiskäyttöinen 
lähivirkistysalue kaava-alueen rantaan. RM-res -alueen mahdollinen toteuttaminen  jää myöhempään, ranta-
asemakaava ei haittaa mahdollista aluevarauksen tulevaa toteuttamista. 
 
Ranta-asemakaava noudattaa ohjaavaa rantayleiskaavaa myös seuraavin perustein: 

1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, sekä olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö: 

Kaava-alueen tiestön osalta on hyödynnetty jo olemassa olevaa tieverkostoa ja sähköverkostoa. Kaava-
alueiden ympäristössä on runsaasti muuta vanhempaa loma-asutusta.  

2. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus: 

Lähimmät kunnalliset perus- ja kaupalliset palvelut löytyvät Sysmän keskustasta  noin 15  km etäisyydeltä.  
Myös Luhangan kirkonkylästä saa kaupallisia palveluja, noin 10 km etäisyydeltä.  

3. Mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen: 

Jätevesien käsittely järjestetään kiinteistökohtaisesti Sysmän kunnan rakennusjärjestyksen ja ympäristön-
suojelumääräysten mukaisesti.  Jätehuolto toteutetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. Lähin vesiosuuskunnan verkoston verkostopiste on nykyisin noin 4.5 km. päässä kaava-alueesta 
Aidanpään alueella Vehkasalon eteläpuolella. 

4. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen: 

Kaava-alue ei kuulu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
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Kaavamääräyksillä on huomioitu rantamaiseman säilyminen eheänä. Vähä Varaissaaren maankäytössä on 
huomioitu arvokas kallioalue luo-kohteena sekä läheiset vesilinnuston kannalta arvokkaat luodot ohjaamalla 
vesiliikennettä ja rantautumista saaren pohjoispuolelle. Vehkasalon ranta-alueen osalta on huomioitu arvokas 
puronotko ja kallioalue luo-kohteina.  

5. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys: 

Kaavassa virkistyskäyttö ja yhtenäiset vapaat rannat on ohjattu pääasiassa Vähä Varaissaareen VR-alueelle, 
Vehkasalon ranta-alueelle ei jää varsinaisia yhtenäisiä vapaaranta-alueita. Koko kaava-alueelle jää vapaata 
rantaviivaa noin 700 m (66 %) ja rakentamiseen osoitetaan noin 350 m (n.34 %).  

 
5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Toteutuessaan kaava lisää hieman liikennöintiä alueen yksityisteillä. 
 

Kulttuuriperintö ja muinaismuistot 
 
Alueella ei ole erityisiä kulttuuriperintökohteita eikä museoviraston rekisterin mukaan muinaismuisto-
kohteita. Lahden Museo on lausunnossaan todennut, että alueella ei tarvitse tehdä arkeologista inventointia. 

 
5.4.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia eikä Vesilain (587/2011) tarkoittamia suojeltavia 
luontotyyppejä tai pienvesiä. Alueelta on tehty luonto- ja maisemaselvitys keväällä 2019.  Alueella olevat 
metsälain mukaiset erityisen arvokkaat kohteet on huomioitu kaavassa ja osoitettu luo-alueina. 
 

5.4.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 

Kaavan toteuttamisesta vastaa alueen maanomistaja. Kunnalle tulee jatkossa säännöllisiä kiinteistöverotuloja 
ja rakentamisen aikaisia muita verotuloja.  

 
5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueella ei sijaitse erityisiä ympäristön häiriötekijöitä. 
 

6. RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Ranta-asemakaava voidaan toteuttaa kaavan voimaantulon jälkeen maanomistajan tarpeiden ja aikataulun 
mukaan. Kaavan toteuttamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.  

LIITTEET  
 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 14.10.2019 

2. Luontoselvitys, Suomen Luontotieto Oy , 6/2019 

3. Seurantalomake ( täydentyy kaavaehdotusvaiheessa ) 



 
INSINÖÖRITOIMISTO                
POUTANEN OY 

 
                                                                    8.2.2019 
                                                                                                                  tark. 1.8.2019 
                                                                                                                  tark. 14.10.10   

      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 laati-
misesta on neuvoteltu maanomistajan toimesta Sysmän kunnan kanssa.  
 
Ranta-asemakaavalla on tarkoitus osoittaa rantayleiskaavan mitoituksen      
mukaan omarantaisia loma-asuntorakennuspaikkoja. Vähä Varaissaari on 
tarkoitus osoittaa yleiskaavassa osoitetun mukaan pääosin virkistysalu-
eeksi (VR) tarpeellisine liitännäisalueineen ja pienet luodot metsätalous-
alueeksi (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. 

 
 

                                 
            
           Maanomistus  

Kaava-alueet ovat Sysmä Itte säätiö ry.  omistuksessa. 
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           Maankäytön nykytilanne  

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 7.0 ha, manneralueella sijaitsee 
vanhan jo puretun loma-asunnon talousrakennuksia. Muut osat manner-
alueesta ovat metsätalouskäytössä samoin Vähä-Varaissaari ja luodot. 
Manneralue rajoittuu molemmin puolin aiemmin rakennettuihin loma-
asuntotontteihin. Alueelle tulee tie Vehkasalon metsätien kautta. 
 

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.  

Juha Poutanen
Murtoviiva

Juha Poutanen
Murtoviiva

Juha Poutanen
Murtoviiva

Juha Poutanen
Murtoviiva

Juha Poutanen
Konekirjoitusteksti
Kaava-aluerajaukset 

Juha Poutanen
Konekirjoitusteksti

Juha Poutanen
Konekirjoitusteksti

Juha Poutanen
Murtoviiva
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Tehdyt selvitykset 
 

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

 
 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 

 
            Laadittavat selvitykset 
 

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 omarantaiseen loma-
asumiseen. Kaavaratkaisuissa tullaan tavoitteiden pohjalta osoittamaan 
omarantaisia rakennuspaikkoja. 



 6
 

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. 

 
Viranomaiset:  

 Sysmän kunta / kunnanhallitus, toimintaympäristövaliokunta, 
toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto, kaavoitustoimikunta 
 Hämeen ELY-keskus  

 Päijät-Hämeen liitto  

 Päijät-Hämeen maakuntamuseo 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus 
 
Yritykset : 

 Elenia Oy 

 DNA Oyj 
 
Yhteisöt : 

 Vehkasalon metsätiekunta 

 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 
 
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 
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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 
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          4-5 / 2019 
2.  Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen                        10-11 / 2019 
3.  Kaavaehdotus nähtävillä                                                  1/2020 
4.  Kaavan hyväksyminen                                                      2-3/2020 

 
           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 
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SYSMÄN VEHKASALON RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2019

Suomen Luontotieto Oy

1. Johdanto
Insinööritoimisto Poutanen Oy tilasi keväällä 2019 Suomen Luontotieto Oy:ltä Sysmän Veh-
kasalon alueelle sijoittuvan ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvityksen.  Sel-
vitys liittyy hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvi-
tyksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Juha Poutanen ja Suomen 
Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliitteet 1 ja 2) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat
luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät 
elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, 
kuten lähteet ja purot.  Selvitys sisälsi myös uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä 
(Raunio ym. 2008) koskevan tarkastelun. Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luonto-
tyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti.  Selvitysalue käsittää mantereen 
puolella Vehkasalon alueella sijaitsevan kohteen lisäksi myös Vähä Varaissaaren alueen.

Luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä etsittiin myös uhanalaisia putkilokasvilajeja, teh-
tiin 23.5 – 31.5.2019 välisenä aikana. Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen uhan-
alaisen tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi (kts. pesimälinnusto-osio). Alueen liito-
oravat selvitettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen (kts. liito-oravaosio). 

Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. 
Raportin taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin 
luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa  
aiemmin julkaistua luontotietoa. Aluetta on aiemmin tutkittu laajemman osayleiskaavatyön 
yhteydessä ja selvitysalueeseen kuuluvan Vähä Varaissaaren alueelta on rajattu Metsälain  
10 § mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (avokallio). 

Yleiskuva Vähä Varaissaaren keskeltä
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3. Tulokset
3.1 Alueiden yleiskuvaus ja luontotyypit

Vähä Varaissaari
Vähä Varaissaari on metsäinen saari, joka sijaitsee noin 300 metriä Lakisalon saaresta länteen. 
Saaren puusto on varttunutta ja mäntyvaltaista. Männyn (Pinus sylvestris) lisäksi saarella kas-
vaa rauduskoivua (Betula pendula) sekä muutamia haapoja (Populus tremula) ja saaren länsi-
reunan poukaman läheisyydessä myös kookkaita tervaleppiä (Alnus glutinosa). Kuusia (Picea 
abies) saarella kasvaa vain muutamia. Puusto ei ole erityisen vanhaa, mutta saarella kasvaa 
muutamia iäkkäitä kilpikaarnamäntyjä sekä kookkaita haapoja. Saaren itäreunalla on kookas 
kolopuuhaapa, jonka vanhassa palokärjen pesässä pesi telkkä. Pensaskerros koostuu niuk-
kana kasvavista katajista (Juniperus communis) ja puiden taimista. Saaren itäreunalla kasvaa 
myös yksittäisiä korpipaatsamia (Rhamnus frangula) sekä tuhkapajua (Salix cinerea). Metsä-
tyyppi saarella on mustikkatyypin kangasta ja saaren valtalajina kasvaa mustikka (Vaccinium 
myrtillus) Saaren rannat ovat pääosin kallioisia ja ainoastaan saaren itäpäässä on muutaman 
metrin levyinen viiltosaraa (Carex acuta) ja rentukkaa (Caltha palustris) kasvava hieman re-
hevämpi reunus. saaren länsiosassa on pieni alle aarin kokoinen ruovikkolaikku (Phragmites 
australis). Saarella on jonkin verran lahopuuta, mutta lahopuuta on kerätty tulentekotarpei-
siin. Saaren eteläreunalla on nuotiopaikka, jonka ympäristö on hieman kulunutta.

Metsälain 10 § mukainen erityisen arvokas elinympäristö (Avokallio)
Saaren luoteisnurkkauksessa on avokallioalue, joka putkilokasvilajistoltaan on kuitenkin 
vaatimaton. Kallioita peittävien poronjäkälien lisäksi kalliolla kasvaa vain metsälauhaa (De-
schampsia flexuosa) sekä yksittäisiä ahosuolaheiniä (Rumex acetosella) ja kallion notkelmasa 
myös variksenmarjaa (Empetrum nigrum).  Kallioalue on hyvin säilynyt eikä kalliolla näy 
kulumisen merkkejä.

Metsälakikallio Vähä Varaissaaressa
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Vehkasalon alue
Vehkasalon suunnittelualue jaettiin kolmeen eri lohkoon lähinnä metsätyypin perusteella. 
Näiden lisäksi alueelta kuvattiin rantavyöhyke sekä kaksi pienialaista Metsälain 10 § mukaista 
erityisen tärkeää elinympäristöä.

Lohko 1
Suurin osa suunnittelualueesta on rinnemaastoon sijoittuvaa nuorta viljeltyä /istutettua män-
nikköä, jossa puustoon ei juuri muita puulajeja kuulu. Iältään noin 20 vuotias männikkö on 
tasaikäistä ja tasakokoista. Metsätyyppi alueella on mustikkatyypin kangasta, mutta muuta-
min kohdin rinteen kosteammissa osissa on rehevämpää oravanmarjatyypin kangasta, jossa 
kasvaa mm. vanamoa (Linnea borealis). Rinteen jyrkimmässä osassa on muutama harvakas-
vuinen kielokasvusto ja näillä kohdin aluskasvillisuuden lajistoon kuuluu myös metsäorvokki, 
ja ahomansikka (Fragaria vesca). Paikalla kasvaa myös muutamia sormisaroja (Carex digitata). 
Rinteen keskivaiheilla on lohkareikkoa, joka on pääosin maannoksen peittämää. Muutamien 
lohkareiden päällä kasvaa poronjäkäliä. Lahopuuta on alueella niukasti ja kolopuut puuttuvat 
alueelta täysin.

Lohko 2
Lohko käsittää kuuselle istutetun ja osin tasamaalle sijoittuvan, hyvin rehevän alueen, jonka 
poikki kulkee metsäoja. Oja vaihettuu rannanpuolella luonnontilaisen kaltaiseksi noroksi. 
Aiemmin avohakatulla alueella kasvaa 3-4 metrinen kuusitaimikko, jonka reunoilla kasvaa 
jonkin verran harmaaleppää (Alnus incana) ja rauduskoivua. Maapohja on alueella hyvin re-
hevää ja aluskasvillisuuden putkilokasvilajistoon kuuluu mm. hiirenporras (Athyrium filix-fe-
mina), korpi-imarre (Phegopteris connectilis), metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), kielo, 
kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), näsiä (Daphne mezereum) ja vuohenputki (Aegopodium 
podagraria). Alueen reunoilla pensaskerroksen lajistoon kuuluu lehtokuusama (Lonicera xy-
losteum).  Ennen hakkuuta alueella lienee olut lehtokuvio, mutta nyt alue on muuttumassa 
reheväksi kuusikoksi. Kohteen pesimälinnustoon kuuluu mm. lehtokurppa, pyy sekä rautiai-
nen (pesä pienessä kuusessa).

Suurin osa Vehkasalon alueesta on nuorta viljelymännikköä
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Lohko 3
Lohko käsittää alueen pohjoisosan tienvarren alueen. Tien pohjoispuoleisella alueella on teh-
ty harvennushakkuita. Lohkon alueella on sekä sekametsää, että puhdasta männikköä, joka 
hakkuissa on harvettu hyvin väljäksi. Metsätyyppi on alueella tuoretta mustikkatyypin kangas-
ta. Aluskasvullisuuden lajisto on tavanomaista. Alueen poikki kulkevan tien varressa kasvaa 
runsaasti kevätlinnunhernettä ja rinnealueella pensaskerroksessa kasvaa yksittäisiä lehtokuu-
samia. Lahopuuta on alueella lähinnä hakkuutähteiden muodossa.

Lohkon 3 rehevää kuusitaimikkoa
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Suunnittelualueen rantavyöhyke
Rantavyöhyke on koko suunnittelualueella hyvin kapea. Metsä päättyy kivikkoiseen rantaan 
useimmissa kohdin ja rannan kasvillisuuden vyöhykkeisyys näkyy vain muutamissa kohdin. 
Muutamin paikoin vesirajassa kasvaa viiltosaraa ja muuhun rannan lajistoon kuuluu ruoko-
helpi (Phalaris arundinacea) sekä rönsyrölli (Agrostris stolonifera). Järviruokoa alueella kasvaa 
vain hyvin harvana kasvustona muutamin kohdin. Alueen kaakkoisreunassa on matala noin 
15 metrin levyinen kallio, joka päätyy suoraan veteen. Kallion putkilokasvilajisto on niukkaa 
ja kohteella kasvaa vain metsäorvokkia (Viola riviniana), metsälauhaa ja kallioimarretta (Poly-
podium vulgare). Kalliolta on hyvät näkymät järvialueelle.

Metsälain 10 § mukainen erityisen arvokas elinympäristö (Noro)
Lohkon 2 läpi kulkeva kaivettu metsäoja muuttuu jyrkässä rinteessä lähellä rantaa kulkevaksi 
kausikosteaksi noroksi, joka täyttää Metsälain määritelmän erityisen arvokkaasta elinympä-
ristöstä. Noron pituus on vain parikymmentä metriä. Noron reunan kasvillisuus on hyvin re-
hevää ja valtalajina kasvaa mesiangervoa (Filipendula ulmaria). Noroa reunustavat kookkaat 
lehtokuusamapensaat, joiden seassa kasvaa myös näsiää.

Metsälain 10 § mukainen erityisen arvokas elinympäristö (Louhikko)
Aivan rannan tuntumassa on pienialainen, rikkonainen louhikko, jossa on myös pieniä ra-
pautumalaikkuja. Louhikon kasvillisuus on melko monipuolista ja kohteella kasvaa mm. 
kivikkoalvejuurta (Dryopteris filix-mas), haurasloikkoa (Cystopteris fragilis), kallioimarretta, 
lituruohoa (Arabidopsis thaliana), metsäorvokkia, kissankelloa (Campanula rotundifolia) sekä 
sormisaraa (Carex digitata). Pensaskerroksessa esiintyy lehtokuusamaa. Louhikon reunamilla 
näkyi mäyrän kaivujälkiä.

Metsälakilouhikkoa alueen kaakkoisreunassa
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3.2 Liito-oravaselvitys
3.2.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten 
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 
2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vai-
kea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen 
vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektii-
vin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä 
heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin 
suojelutaso säilyy suotuisana.

3.2.2 Käytetty menetelmä
Tutkimusalueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. 
Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja ruokailu-
puiden tyviltä ja oksien alta 23.5.2019. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja päivä-
lepokoloja. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jätösten 
löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerk-
kejä, jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimak-
kaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita 
ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaika-
na myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. 

3.2.3 Tulokset
Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä ja suurin osa alueesta on lajille sopi-
matonta ympäristöä. Lajille elinympäristöksi optimaalisia varttuneita kuusi-haapa sekametsä-
kuvioita ei alueella ole, eikä alue ympäristönsä puolesta sovellu lajin lisääntymisympäristök-
si. Tilapäisesti laji saattaa suunnittelualueella liikkua, koska alueelta on puustoisia yhteyksiä 
moneen suuntaan.

3.3 Pesimälinnustoselvitys
Alueelle tehtiin kartoituslaskentamenetelmään perustuva pesimälinnustoselvitys, joka toistet-
tiin kahdesti. Vähä Varaissaaressa käytiin vain ensimmäisellä laskentakerralla 23.5. Vehkasa-
lon alueelle tehtiin toinen laskentakierros 31.5. Vähä Varaissaarelta selvitettiin kaikki pesimä-
linnut, mutta Vehkasalon alueelta inventoitiin vain Lintudirektiivin liitteen I pesimälajit sekä 
kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) mainitut lintulajit.

3.3.1 Vähä Varaissaaren pesimälinnusto
Taulukko 1. Saaren pesimälinnusto parimäärineen

Telkkä 1 pari (pesä vanhassa palokärjenkolossa)

Isokoskelo Pesii saarelle ajautuneen rakennelman alla

Rantasipi 1 pari

Västäräkki 1 pari

Räkättirastas 1 pari 

Pajulintu 1 pari

Harmaasieppo 1 pari

Kirjosieppo 1 pari

Korppi 1 pari. Pesä männyssä. Isot poikaset.

Peippo 3 paria
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Saaren ja mantereen välisellä pikkuluodolla on kalasääksen tunnettu pesäpaikka. Inventointi-
ajankohtana pesä näytti hieman huonokuntoiselta eikä kalasääksiä näkynyt.

Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) 
mainitut lintulajit

Isokoskelo (Mergus merganser) 1 pari
Saarella havaittiin isokoskelonaaras pesimäpuuhissa. Uudessa uhanalaisluokituksessa (Hy-
värinen ym. 2019) laji on luokiteltu silmälläpidettäviin (NT) lintulajeihin. Kolopesijänä laji 
kärsii erityisesti pesäkolojen puutteesta ja nykyisin laji pesii usein erilaisten rakennelmien ja 
rakennusten alla.

Västäräkki (Motacilla alba) 
Saarella havaittiin pesivä västäräkkipari. Uudessa uhanalaislukituksessa laji on luokiteltu sil-
mälläpidettäviin (NT) lintulajeihin.

3.3.2 Vehkasalon pesimälinnusto
Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) liitteen I pesimälajit

Pyy (Bonasa bonasia) 1 pari 
Lohkon 2 alueella havaittiin pyy pari, joka todennäköisesti pesi taimikon alueella. Laji ei ole 
Suomessa harvinainen ja se kuuluu metsästettäviin riistalintuihin. Uudessa uhanalaisuusar-
vioinnissa se on luoteltu vaarantuneisiin (VU) lintulajeihin. Muiden metsälintujen tavoin laji 
kärsii hakkuista.

Pyy kuuluu alueen 
pesimälinnustoon

Isokoskelopoikue
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4. Yhteenveto
Suunnitellulla ranta-asemakaava-alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojelta-
via luontotyyppejä eikä Vesilain (Vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä.  Vähä 
Varaissaaren avokallio ja Vehkasalon noro sekä louhikko ovat Metsälain 10 § mukaisia eri-
tyisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueella ei havaittu liito-oravia, eikä alueella esiinny lajille 
optimaalista elinympäristöä. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella pesii pyy. Kansallisessa 
uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) mainituista lintulajeista alueella havaittiin pe-
sivinä isokoskelo (NT), västäräkki (NT) ja pyy (VU). Alueella ei ole viitasammakolle sopivia 
kutupaikkoja, sillä rannassa ei ole erillisiä järvestä kuroutuneita lampareita, joissa nuijapäät 
olisivat suojassa kalojen saalistukselta. Uhanalaisille sudenkorentolajeille merkittävät luhdat 
puuttuvat alueelta täysin. Alueella ei ole perinnebiotooppeja eikä vanhaan asutukseen viittaa-
vaa kasvilajistoa (arkeofyyttejä) havaittu alueella. 
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