
 
SYSMÄN KUNTA 

 
 

Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus 
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 
26.9.2019 

 

 



1 
 

SYSMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukainen 
asiakirja, joka laaditaan jokaisessa kaavoitushankkeessa prosessia käynnistettäessä.  OAS:n 
tarkoituksena on antaa kuntalaisille ja muille osallisille tietoa kaavan laatimisesta ja kaavan 
vaikutusten arvioinnista sekä edistää vuorovaikutteisuutta kaavasuunnittelussa. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa voidaan kaavoitusprosessin edetessä täydentää ja päivittää. 
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1. Suunnittelualueen rajaus 

 
 Osayleiskaavan muutos ja laajennus laaditaan Sysmän keskustaajaman alueelle sekä 
 taajaman lähiympäristöön. 
 

 
 
 

Kaavan suunnittelualueen rajaus (Maanmittauslaitos, lupa nro 215/MML/08) 
 
Suunnittelualueen koko on noin 1164 ha. Aluerajaus noudattaa pääosin vuonna 1988 
hyväksytyn Taajaman osayleiskaava-alueen rajausta. Vaikka osayleiskaavan muutos 
käsittää myös laajennuksia, ei osayleiskaavoitetun alueen kokonaisala olennaisesti 
muutu, sillä suunnittelualueesta on rajattu pois tiettyjä alueita, jotka ovat vuosien 
saatossa siirtyneet oikeusvaikutteisen Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan piiriin. 
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2. Osayleiskaavan tarkoitus 

 
MRL 35 § mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskunta-
rakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen 
sovittaminen. Sysmässä taajaman osayleiskaavan muutoksella osoitetaan keskus-
taajaman kehittämistä varten tarpeelliset maa-alueet ja niiden käytön periaatteet. 
Alueita osoitetaan mm. keskustatoiminnoille, asumiselle, palveluille, maataloudelle, 
teollisuudelle, yhdyskuntatekniselle huollolle, virkistykselle sekä liikenteelle. 
 
Sysmän ensimmäinen, kokeellinen osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
15.11.1988. Kaavan maankäytön ajallinen perspektiivi ulotettiin tuolloin vuoteen 2010. 
Kaava on oikeusvaikutukseton. Kaavaan tehtiin myöhemmin osittainen muutos, joka 
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.6.1994.  
 
MRL 36 § velvoittaa, että kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta 
ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, 
koska nykyisen oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan vaikutus taajaman kehittä-
misen ohjaamiseksi on riittämätön. Uusi osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeus-
vaikutteisena, jolloin se ohjaa paremmin tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maan-
käyttöön ja rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa. Kaavan ajallinen perspektiivi 
asetetaan vuoteen 2035. 

 
Ote vuonna 1988 hyväksytystä Sysmän 
osayleiskaavasta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote vuonna 1994 hyväksytystä Sysmän 
osayleiskaavan  muutoksesta 
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3. Osayleiskaavan tavoitteet 
 

Taajaman osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa 
kunnan kehityksen kannalta taloudellinen, toiminnoiltaan tarkoituksenmukainen ja 
asukkaille sekä vapaa-ajan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja turvallinen taajama-alue, 
jossa toimintoja kehitetään sopusoinnussa maisema- ja luontoarvojen sekä 
historiallisten miljööarvojen kanssa.  
 
Sysmän kunnan tavoitteita ovat mm: 

  tärkeiden maisema-alueiden ja näkymien säilymisen turvaaminen  

  keskustan sekä keskusraitin yleisilmeen kehittäminen nykyistä yhtenäisemmäksi 

  rakennetun ympäristön arvojen ja säilytettävien kohteiden turvaaminen 

  Sysmän kyläkuvan omaleimaisuuden -  Sysmän ilmeen - korostaminen 

  selkeiden toiminnallisten osa-alueiden luominen mahdollisuuksien mukaan  

  taajamarakenteen tiivistäminen paikallisesti tarkoituksenmukaisissa puitteissa 

  julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä teollisen toiminnan tarpeiden huomioiminen 

  kasvavan vanhusväestön tarpeiden huomioon ottaminen 

  päiväkotien ja koulujen maankäytölliset tarpeet ja sijainti 

  kulttuuripalveluiden tavoitteelliset tilavaatimukset ja tilojen sijoittuminen 

  liikuntapaikkojen tarve ja sijainti 

  ulkoilu- ja viheralueiden riittävyys ja sijainti 

  maatalouden tarpeiden huomioiminen 

  tieverkoston riittävyys ja turvallisuuden parantaminen 

  infrastruktuurin riittävyys, sijoittuminen ja järkevä hyödyntäminen 
  
Yleiskaavatyön kokonaisvaltaisena tavoitteena on määritellä yhteiset suuntaviivat ja 
lähtökohdat keskustan kehittämiselle ja yksityiskohtaisemmalle asemakaavoitukselle. 
Kokonaisvaltaisempi tavoitteiden asettelu tehtiin kaavaluonnoksen valmistelun 
yhteydessä (kts. kaavaselostuksen liite 2). 
 
 

 

4. Suunnittelun lähtökohdat 
 

Osayleiskaavan muutos ja laajennus laaditaan lähtökohtaisesti samalla yleispiirteisellä 
tarkkuustasolla kuin vanha, oikeusvaikutukseton Taajaman osayleiskaava (1988). 
Tavoitteena on yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, jolla on riittävät oikeusvaikutukset. 
Suunnittelutyön pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 
rasteriperuskarttaa (ETRS-GK26) mittakaavassa 1:10 000. 
 

 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ohjaavat kaikkien kaavatasojen 
(asema-, yleis- ja maakuntakaavat) suunnittelua. Niiden avulla valtioneuvosto linjaa 
koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteiden taustalla on 
pyrkimys hyvän elinympäristön tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteita 
noudattaen. Valtioneuvoston päätöksen 14.12.2017 mukaiset uudistetut valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden 
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 
valtion viranomaisten toiminnassa.  
 



5 
 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia teemoja: 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Tehokas liikennejärjestelmä 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- Uusiutumiskykyinen energiahuolto  
 

 4.2 Maakuntakaava  

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäytön yleis-
piirteinen suunnitelma koko maakunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteesta ja 
alueiden käytöstä. Se on korvannut aikaisemman seutukaavan. Maakuntakaavalla 
varataan asumisen, liikenteen, teknisen huollon, suojelun, virkistyksen, palveluiden ja 
yritystoiminnan kannalta tarpeelliset maa-alueet maakunnan mittakaavassa pitkällä 
tähtäimellä. Maakuntakaavassa ei käsitellä maankäytön yksityiskohtia, jotka 
ratkaistaan kuntien laatimilla yleis- ja asemakaavoilla. Maakuntakaava toimii ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa. 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 
 
Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 3.12.2016 hyväksymä Päijät-Hämeen 
maakuntakaava 2014 on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ja 14.5.2019 
julkaistun kuulutuksen myötä saanut lainvoiman. 
 

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 
2014 (Päijät-Hämeen liitto 2016). 
Taajamaosayleiskaavan suunnittelualue 
on merkitty karttaan vihreällä. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Yleiskaavat   

Sysmän taajama-alueen kokeellinen osayleiskaava hyväksyttiin Sysmän kunnan-
valtuustossa 1988 ja sitä koskeva osittainen muutos 13.6.1994. Ensimmäisen 
osayleiskaavan ajallinen perspektiivi asetettiin vuoteen 2010. Kaavalla ei ole 
oikeusvaikutuksia, mutta se on osaltaan toiminut ohjeena asemakaavoja laadittaessa. 
Vuosien kuluessa tietyillä taajaman osayleiskaavan reuna-alueilla on tullut voimaan 
oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Kyseessä olevat Etelä-Sysmän ranta- ja 
kyläyleiskaavaan kuuluvat alueet on rajattu nyt laadittavan osayleiskaavamuutoksen 
ulkopuolelle. 
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 4.4 Asemakaavat 

Valtaosassa suunnittelualuetta on voimassa asemakaava. Sysmän kirkonkylän alueen 
ensimmäinen asemakaava (tuolloin; rakennuskaava) vahvistettiin 16.12.1961. Nyt 
laadittavan osayleiskaavamuutoksen ja laajennuksen alueella on voimassa lukuisia eri-
ikäisiä, pienehköjä asemakaavan muutoksia. Sysmän vanhin asemakaava on edelleen 
voimassa osayleiskaavan reuna-alueilla. Voimassa olevat asemakaavat on koottu 
asemakaavayhdistelmäksi (ns. ajantasa-asemakaava), joka on tarkasteltavissa 
osoitteessa http://sysma.karttatiimi.fi/link/i5rj. 
 

4.5 Sysmän kunnan rakennusjärjestys 

Sysmän kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
19.12.2011 ja otettiin käyttöön 1.1.2012. Rakennusjärjestyksen määräykset 
täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asema-
kaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen kaava sekä 
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen 
edelle. Rakennusjärjestys on ladattavissa kunnan verkkosivuilta osoitteessa: 
http://www.sysma.fi/rakennusjarjestys 
 

 4.6 Muut keskeiset selvitykset ja suunnitelmat    

- Kaavoituskatsaus 2018 
- Tieverkkosuunnitelmat (Uudenmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualue)  
- Teknisen ja energiahuollon verkostot (sijainti, mitoitus, kunto) 
- Kevyen liikenteen reitit 
 
 

5. Selvitykset 
 

Yleiskaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Suunnittelun lähtö-
kohtien ja tavoitteiden määrittämiseksi tarvitaan kaavoitettavalta alueelta tavanomaiset 
perusselvitykset mm. luonnonympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön osalta. 
Sysmän taajaman osayleiskaavatyön pohjaksi on olemassa kattava ja monipuolinen 
kokoelma selvityksiä ja muuta taajamaa koskevaa tietoaineistoa. Aineistoa 
täydennetään lisäselvityksillä yleiskaavan tarpeiden mukaan niin, että koossa on 
suunnittelun edellyttämät tarvittavat tiedot. Selvitystarpeet tarkentuvat yleiskaavatyön 
edetessä, minkä vuoksi uusia selvityksiä saatetaan joutua laatimaan vielä työn 
loppupuolellakin. 
 
Luettelo taajamaosayleiskaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 
lähdemateriaaleista löytyy kaavaselostuksen sivulta 6. 

 
 

6. Kaavoituksesta aiheutuvien vaikutusten arvioiminen 
 

Kaavan toteuttamisesta aiheutuvien vaikutusten selvittämisellä pyritään parantamaan 
suunnittelun edellytyksiä, edistämään vuorovaikutusta sekä tukemaan päätöksentekoa. 
Vaikutuksia koskevaa tietoa tuotetaan ja analysoidaan läpi koko kaavaprosessin. 
Vaikutusten arvioinnissa keskitytään  MRL:n mukaisesti kaavasta aiheutuviin 

http://sysma.karttatiimi.fi/link/i5rj
http://www.sysma.fi/rakennusjarjestys
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merkittäviin vaikutuksiin. Vaikutusten arviointi on suoritettava sellaisessa vaiheessa, 
että sillä voidaan vielä vaikuttaa kaavassa tehtäviin ratkaisuihin.  
 
Vaikutuksia on arvioitu yleiskaavatyössä teemoittain seuraavasti: 

 Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset 

 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset  

 Liikenteelliset vaikutukset  

 Luonnonympäristöön ja luonnonsuojeluun kohdistuvat vaikutukset  

 Maisemavaikutukset 

 Vaikutukset taajama- ja kyläkuvaan 

 Vaikutukset kulttuuriympäristöihin 

 Taloudelliset vaikutukset  
 

Osayleiskaavan vaikutukset arvioidaan koko siltä alueelta, johon sillä arvioidaan olevan 
vaikutuksia. Yleiskaavalla on yleensä vaikutuksia varsinaisen kaava-alueen ulko-
puolellekin. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti. 
Vaikutukset pyritään arvioimaan mahdollisimman konkreettisesti. Kaava-alueen 
ulkopuolelta tulevat haitat huomioidaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. 
 
 
 

7. Osalliset 
 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 
kaavasta mielipiteensä. MRL 62 § mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja 
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
  

 Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa 
 kuntalaiset 
 kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, vapaa-ajan 

asukkaat ja työntekijät 
 kaava-alueella toimivat yritykset 

 Viranomaiset 
 Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat  -vastuualue  
 Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 
 Päijät-Hämeen liitto 
 Museovirasto ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus  
 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
 Järvi-Suomen väyläyksikkö 
 Sysmän kunnan toimielimet ja hallintokunnat:  

 kaavoitustoimikunta,  
 toimintaympäristövaliokunta,  
 toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto,  
 kunnanhallitus  
 kunnanvaltuusto 

 Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
 alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt 
 alueella toimivat puhelin- (DNA), sähkö- (Elenia Oy), kaukolämpö- (Vapo Oy) ja 

vesiyhtiöt. 
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8. Tiedottaminen 
 

Aloitusvaiheessa osayleiskaavamuutoksen ja laajennuksen vireilletulosta ilmoitettiin 
kuulutuksella sekä asettamalla tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
nähtäville Sysmän kunnanviraston asiointipisteeseen sekä verkkosivuille. Vireilletulosta 
ja OAS:n nähtävilläolosta kuulutettiin Lähilehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja 
verkkosivuilla kohdassa kuulutukset.  
 
Jatkossa kaikista olennaisista osayleiskaavan suunnittelua koskevista vaiheista 
kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla sekä Lähilehdessä. Kaavoituksen 
verkkosivuille kootaan ajankohtaista yleiskaavaprosessiin liittyvää tietoa. Kaavatyön 
aikana järjestettävistä yleisötilaisuuksista ilmoitetaan erikseen Lähilehdessä ja kunnan 
verkkosivuilla. 
 
 
 

9. Kaavoitusprosessi ja osallistuminen  
 
Kaavatyön etenemistä voi seurata myös kaavan oman Taajaman osayleiskaavan 
muutos ja laajennus -verkkosivun kautta. Kunnan verkkosivuilta on linkki kaavan 
omalle verkkosivulle. 

 9.1 Kaavoituksen käynnistäminen 

Osayleiskaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin asettamalla tämä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtäville kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen ja kunnan 
verkkosivuille. MRL 66§:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 
25.3.2010. 

 9.2 Tavoitteet   

Osayleiskaavamuutokselle on määritelty tavoitteet, jotka perustuvat esille nousseisiin 
muutostarpeisiin sekä kaavoituksen perusselvityksiin. Tavoitteet hyväksyttiin kunnan-
hallituksessa 23.10.2017 § 275 ennen varsinaista kaavan laatimista. 

 9.3 Osayleiskaavaluonnos 

Kaavaluonnosasiakirjat pidettiin nähtävillä 3.5. - 4.6.2018 kunnanviraston asiointi-
pisteeseen sekä verkkosivuilla. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin ja osallisilla oli 
määräajan puitteissa mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta. Myös 
viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Valmisteluvaiheen aikana järjestettiin myös 
yleisötilaisuus 8.5.2018. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotettiin myös 
sosiaalisen median kanavissa (facebook ja Instagram). 

 9.4 Osayleiskaavaehdotus 

Kaavaluonnoksista saadut lausunnot ja mielipiteet käsitellään ja niihin laaditaan 
vastineet. Saadun palautteen ja mahdollisten lisäselvitysten pohjalta laaditaan osa-
yleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamisesta kuulutetaan ja kaavaehdotus pidetään nähtävillä Sysmän 
kunnanviraston asiointipisteessä ja kunnan verkkosivuilla. Lisäksi erikseen 
määriteltyjen mitoitettavien ranta-alueiden kiinteistönomistajia tiedotetaan kirjeitse. 
Nähtävilläoloaikana osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus jättää kaavasta kirjallinen 
muistutus. Myös viranomaisilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot.  
 
Saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Kaikille 
muistutuksen tehneille toimitetaan kunnan perusteltu vastine (edellyttäen, että 

http://sysmantaajamaosayleiskaava.fi/
http://sysmantaajamaosayleiskaava.fi/


9 
 

muistutuksen jättäjä on ilmoittanut yhteystietonsa). Mikäli saatu palaute antaa aihetta 
muutoksiin, tehdään kaavaehdotukseen tarvittavat tarkistukset. Jos kaavaehdotusta on 
tarpeen muuttaa olennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville. 

 9.5 Osayleiskaavan hyväksyminen 

Sysmän taajaman osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyy Sysmän 
kunnanvaltuusto. Tätä ennen hyväksymismenettelyyn siirtyvä aineisto käsitellään 
kaavoitustoimikunnassa ja kunnanhallituksessa. Valtuuston hyväksymispäätökseen on 
mahdollista hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
 
 

 

10. Viranomaisyhteistyö 
 

Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§) järjestettiin Hämeen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 25.3.2010. Edustettuna olivat Hämeen 
ELY-keskuksen lisäksi Uudenmaan ELY-keskus (liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualue), Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo (arkeologian 
yksikkö ja rakennuskulttuuriyksikkö). Neuvottelussa käytiin läpi kaavan laadintaan 
liittyvät valtakunnalliset, seudulliset ja muut keskeiset tavoitteet. Neuvottelusta laadittiin 
muistio, josta ilmenee keskeiset esillä olleet asiat ja kannanotot. 
  
Ehdotusvaiheessa voidaan tarvittaessa järjestää toinen viranomaisneuvottelu. 
Kaavoituksen aikana taajamaosayleiskaavaan liittyviä kysymyksiä on käsitelty mm. 
vuosittain pidetyssä kunnan ja ELY-keskuksen välisessä viranomaisneuvottelussa. 
Lisäksi viranomaisilta pyydetään lausuntoja kaavoituksen eri vaiheissa. 
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11. Kaavoituksen työvaiheet, tavoiteaikataulu ja päätöksenteko    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
6. Muutoksenhaku 

     - Valitus on jätettävä 30 päivän kuluessa hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-             
       oikeuteen. 
 

1. Yleiskaavan ohjelmointi, aineiston hankinta sekä perusselvitysten 
laadinta 

1A. Ohjelmointi ja aloitus       
- Kunnan päätös kaavamuutokseen ryhtymisestä, aluerajaus 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta  
- Tiedottaminen kaavoituksen vireille tulosta 
- Tarjouskilpailu kaavakonsultin valinnasta  
- Kartta- ja perustietojen hankinta 
- MRL 66§ mukainen viranomaisneuvottelu (järjestetty 25.3.2010)  
1B. Perusselvitysvaihe      
- Maanomistajaselvitys  
- Kooste tehdyistä selvityksistä, arvio mahd. lisäselvitysten tarpeesta 

 

2010 alkaen 
 

2. Suunnitteluperiaatteet ja mitoitus     
- Tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet 
- Työneuvottelu viranomaisten kanssa (tarvittaessa)  
- Tavoitteiden ja mitoituksen hyväksyminen kunnanhallituksessa 

 

9 – 10 / 2017 

3. Osayleiskaavaluonnos      
- Alustavien luonnosten laatiminen ja luonnosvaihtoehtojen arviointi 
- Vuorovaikutteisuutta: Työpajoja, keskustelua, kokousesittelyjä 
- Kaavaluonnoskartan ja -selostuksen laatiminen 
- Aineiston käsittely kunnan toimielimissä 
- Tiedottaminen, kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta  
- Yleisötilaisuus 
- Valmisteluaineiston nähtävilläolo 30 vrk (luonnosvaiheen kuuleminen) 
- Vastineet mielipiteisiin 
- Mielipiteet ja alustavat lausunnot käsitellään kunnan toimielimissä 

 11 / 2017 – 7 / 2018 

4. Osayleiskaavaehdotus 
- Kaavaehdotuksen laatiminen + erikseen määriteltyjen  
  ranta-alueiden mitoitus 
- Aineiston käsittely kunnan toimielimissä 
- tiedottaminen, kuulutus, yleisötilaisuus (tarvittaessa)  
- Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 30 vrk (ehdotusvaiheen kuuleminen)  
- Lausuntojen pyytäminen viranomaisilta 
- Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin 
- Vastineiden käsittely  toimielimissä 
- Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 
- Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyä varten 

5. Hyväksymiskäsittely 
- Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaavaehdotuksen 
- Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös + päätöksestä tiedottaminen 
- Kaava-asiakirjojen viimeistely hyväksymis- ja voimaantulo merkinnöin 

 1  – 2 / 2020 

 8 / 2018 – 1 / 2020 
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12. Yhteystiedot   

 
Lisätietoja kaavoituksesta:  
maankäytön suunnittelija Essi Carlson      
p. 044 713 4534        

 essi.carlson@sysma.fi                  
 
http://www.sysma.fi/taajaman-osayleiskaavan-muutos-ja-laajennus/ 

 
Käyntiosoite: 
Sysmän kunta / Tekninen palvelukeskus  
Valittulantie 5  
19700 Sysmä 
 
 
Kaavakonsultti: 
Ramboll Finland Oy Yksikön päällikkö Niina Ahlfors 
Niemenkatu 73 p. 040 176 8252 
15140 LAHTI  niina.ahlfors@ramboll.fi 

 
http://sysmantaajamaosayleiskaava.fi/ 

 
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitteella:  
Sysmän kunta 
Kunnanhallitus  
Valittulantie 5  
19700 SYSMÄ   
 
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sysma.fi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.sysma.fi/taajaman-osayleiskaavan-muutos-ja-laajennus/
http://sysmantaajamaosayleiskaava.fi/

