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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet§ 
 

Vireille tulo- ja valmisteluvaihe 
 

 Rimminniemen ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu on aloitettu maan-
omistajien aloitteesta syksyllä 2018. 

09-10/2018 Luontoselvityksen laatiminen. 

12/2018 Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen mitoitusperiaatteiden mukaisen emäti-
la- ja mitoitusselvityksen laatiminen. 

26.9.2019 
(§9) 

Ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja vireil-
le tulon käsittely Sysmän kaavoitustoimikunnassa. 

14.10.2019 
(§205) 

Sysmän kunnanhallitus käsitteli ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman ja päätti kaavan vireille tulosta sekä OAS:n nähtäville 
asettamisesta. 

30.10. – 
29.11.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä. 
Kunta kuulutti 30.10.2019 kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman (OAS) nähtävillä olosta Lähilehdessä sekä kunnan ilmoitustaulul-
la ja Internet-sivuilla. Naapuritilojen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse. 
OAS:sta / kaavahankkeesta esitettiin viisi mielipidettä. 

9.12.2019 Asikkalan kunnan suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu hyväksyi ranta-
asemakaavan muutoksen pohjakartan. 

XX.XX. – 
XX.XX.2020 

Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä. 
Kunta kuulutti XX.XX.2020 kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Lähilehdessä 
sekä kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla. Naapuritilojen maanomistajia 
tiedotettiin kirjeitse. Kaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaisten lausunnot ja 
osallisilla oli mahdollisuus ilmaista kaavaluonnoksesta mielipiteensä. 

  

 
Kaavaehdotusvaihe 

 

  

  

 

2.2. Ranta-asemakaavan muutos  
 

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Sysmän kunnan tilojen Niemenranta 781-406-
3-133, Eliisanranta 781-406-3-141 ja Akanpohja 781-406-3-142 alueille. Ranta-
asemakaavan muutos koskee Hämeen ympäristökeskuksen 28.5.1999 ja 3.11.2000 
vahvistaman ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelin (RA) 1 tontteja 1 ja 2 ja 
korttelin (RA) 3 tonttia 1 sekä tiealuetta ja maa- ja metsätalousaluetta (M). 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat loma-asuntojen korttelin (RA) 1 tontit 
1 ja 2, korttelin (RA) 2 tontti 7, korttelin (RA) 3 tontti 1, korttelin (RA) 4 tontti 1, kortte-
lin (RA) 5 tontit 1 ja 2 ja korttelin (RA) 6 tontit 1 ja 2 sekä suojelualueita (S-1) ja maa- 
ja metsätalousaluetta (M). 
 
Ranta-asemakaavan muutos on laadittu huomioiden Sysmän kunnan Päijänteen ran-
tayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden ohjausvaikutus. Rimmin-
niemen ranta-asemakaavamuutoksen alueen rakennusoikeus on rantayleiskaavan 
suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan yhteensä 7 uutta rakennuspaikkaa ja ran-
tayleiskaavan ohjausvaikutuksen mukainen tonttikohtainen enimmäisrakennusoikeus 
500 k-m2/rakennuspaikka. Ranta-asemakaavan muutoksella alueelle on osoitettu 
maanomistajien ja kaavamuutoksen laadituttajien esityksestä 6 uutta loma-
asuntotonttia ja kolme vanhan ranta-asemakaavan mukaista loma-asuntotonttia. Tont-
tikohtaiseksi rakennusoikeudeksi on osoitettu 250 k-m2 / tontti.   
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2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen     
 

Kaavan mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien tarpeiden ja aikatau-
lun mukaan.   
 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavan muutosalue muodostuu Päijänteen Tehinselän itärannan Kähärinsaaressa si-
jaitsevien tilojen Niemenranta 781-406-3-133, Eliisanranta 781-406-3-141 ja Akan-
pohja 781-406-3-142 Rimminniemen ranta-alueista sekä Eliisanrannan tilaan 781-
406-3-141 kuuluvista kahdesta Rimminsaaresta. Kaavan muutosalueeseen kuuluvilla 
tiloilla on yhteensä 2,92 km Päijänteen rantaviivaa ja suunnittelualueen kokonaispin-
ta-ala on 44,88 ha. 
 
Tilalla Niemenranta 781-406-3-133 ja tilalla Eliisanranta 781-406-3-141 sijaitsee 
kummallakin yksi rakentunut lomarakennuspaikka. Rimminniemen etelärannalla on li-
säksi 11 pääosin rakentunutta vanhan ranta-asemakaavan mukaista lohkottua loma-
asuntotonttia sekä yksi ranta-asemakaavaan kuulumaton rakentunut lomarakennus-
paikka. Lomarakennuspaikoille on rakentunut tiestö. Suunnittelualue on muilta osin 
metsätalouskäytössä.  

 
Kuva 2. Suunnittelualue on rajattu likimääräisesti punaisella viivalla. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Luonnonolojen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys 7.10.2018 (Luontoselvitys Kotkansiipi 
Oy/Petri Parkko), joka on selostuksen liitteenä 1. Luontoselvityksen maastokäynti teh-
tiin ensin tilojen RN:o 4-104 ja 4-103 osalta 28.7.2014, ja suunnittelualueen laajentu-
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essa tilalle RN:o 4-96 selvitystä täydennettiin 16.5.2016. Luontoselvityksessä on ku-
vattu suunnittelualueen luonnonoloja yleisesti seuraavasti: 
 
Alueelle on tehty äskettäin kaksi avohakkuuta, mutta muuten se on hyvin metsäinen. 
Selvitysalueen eteläinen ranta on hyvin karua ja kivikkoista. Rannan ja kärkeen johta-
van mökkitien välissä kasvaa varttuneita mäntyvaltaisia, paikoin kuusivaltaisia, kasva-
tusmetsiä, jotka ovat ravinteisuudeltaan mustikkatyypin kangasta. Rannan tuntumas-
sa kasvaa vanhoja kilpikaarnaisia metsämäntyjä.  
 
Aivan niemen kärjessä puusto muuttuu vanhemmaksi kuusi-mänty-
koivusekametsäksi. Kallioisten ja kivikkoisten rantametsien puustona kasvavat vanhat 
metsämännyt ja paikoin kasvaa myös rauduskoivuaja metsäkuusta. Kärjen läheisyy-
dessä kasvaa hyvin niukasti vesikasvillisuutta ja sen läheisyydessä ruokaili maasto-
käynnillä kolme vanhaa kuikkaa. Kärjen tuntumassa on muutamia reheväkasvuisem-
pia pieniä poukamia, joissa kasvaa paljon isoulpukkaa. 
 
Rimminniemen pohjoisreunassa metsät ovat enimmäkseen varttuneita kasvatusmet-
siä, mutta rannan tuntumassa esiintyy myös kosteapohjaisia pienialaisia tervaleppä-
valtaisia lehtokuvioita. Alueen metsälinnustoon kuuluvat muun muassa palokärki, pyy 
ja uhanalaiseksi (vaarantunut, VU) arvioitu töyhtötiainen. Mökkitien läheisyydessä on 
tässä selvityksessä arvokkaaksi elinympäristöksi luokiteltu pieni ojittamaton isovar-
puräme. 
 
Pohjoisreunan vesikasvillisuus on suurelta osin harvaa vesiruovikkoa, mutta rannan 
läheisyydessä kasvaa kelluslehtisenä isoulpukkaa sekä järvikortetta ja terttualpia. 
Kasvillisuudeltaan rehevimmät osat ovat aivan Rimminlahden pohjukassa, jossa on 
myös vähän laajempi lehtokuvio. Rannassa kasvaa haitallisen vieraslajin isosorsimon 
kasvustoja. 

 

Luonnonsuojelu  
 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelualueita tai Natura 2000- ohjel-
maan kuuluvia alueita.  

 
Arvokkaat elinympäristöt 

 
Kaavamuutosta varten laaditussa luontoselvityksessä alueelta rajattiin seuraavat pai-
kallisesti arvokkaat elinympäristöt: 
1. Isovarpuräme (Isovarpurämeet on silmälläpidettäväksi (NT) arvioitu luontotyyppi) 
2. Tervaleppälehto 1 (Kosteat keskiravinteiset lehdot on silmälläpidettäväksi (NT) ar-

vioitu luontotyyppi). 
3. Tervaleppälehto 2 (Kosteat keskiravinteiset lehdot on silmälläpidettäväksi (NT) ar-

vioitu luontotyyppi). 
 
Luontoselvityksen johtopäätöksissä/suosituksissa esitetään, että arvokkaiksi elinym-
päristöiksi rajatut kohteet (Kuva 3) pyritään jättämään kokonaan rakentamisen, hak-
kuiden ja kaikenlaisen kaivutoiminnan ulkopuolelle. Luontoselvityksessä todetaan, et-
tä alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia kohteita, mutta rajatuilla 
arvokkailla elinympäristöillä on paikallisesti suuri merkitys luonnon monimuotoisuudel-
le. 
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Kuva 3. Luontoselvityksessä esitetyt kaavamuutosalueen arvokkaat elinympäristöt  
1-3. 

 
EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 
  
 Liito-orava 
 

Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole hyvää habitaattia liito-oravalle (Pteromys 
volans) ja lajin esiintyminen on lähitulevaisuudessa hyvin epätodennäköistä.  
 
Viitasammakko ja sudenkorennot 
 
Luontoselvityksen mukaan kaavamuutosalueella ei ole viitasammakolle (Rana arva-
lis) sopivia kutupaikkoja eikä IV-liitteen sudenkorentolajeille hyviä lisääntymispaikko-
ja, sillä rannat ovat karuja. Lummelampikorennon (Leucorrhinia caudalis) tai sirolam-
pikorennon (L. albifrons) esiintyminen voisi olla mahdollista niemen pohjoisreunan 
kelluslehtisiä kasvavissa kohdissa.  
 
Lepakot  
 
Luontoselvityksen mukaan kaikki lepakkolajimme ovat luontodirektiivin IV-liitteen laje-
ja ja lisäksi Suomen allekirjoittama EUROBATS-sopimus edellyttää lepakoiden siir-
tymä- ja ruokailualueiden huomioimisen. Kaavamuutosalueella on hyvin todennäköi-
sesti lepakoiden, erityisesti vesisiippojen (Myotis daubentonii), saalistelu- ja siirtymä-
alueita. Lepakoille sopivia luonnonsuojelulain suojelemia lisääntymispaikkoja on sen 
sijaan niukasti. Lähinnä muutamissa jättöhaavoissa olevat tikankolot ja erilaiset ra-
kennukset voisivat sopia lepakoiden päivehtimispaikoiksi. Kaavamuutoksella on kui-
tenkin hyvin vähäinen merkitys lepakoille. 

 
Uhanalaislajisto 

 
Luontoselvityksen mukaan luonnonsuojelullisesti merkittävän uhanalaislajiston esiin-
tyminen kaavamuutosalueilla on melko epätodennäköistä. 
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Linnusto 
 
Luontoselvityksen mukaan sääksi on pesinyt säännöllisesti läntisemmässä Rimmin-
saaressa. Lajin pesintä voi epäonnistua häirinnän takia ja siksi pesäpuun ja lähimmän 
rantatontin välisen etäisyyden tulisi olla vähintään 300 metriä. Muuten alueen linnus-
tolla ei ole vaikutusta ranta-asemakaavan muutokseen. 
 

Maisema  
Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen luonto- ja mai-
semaselvitys luonnehtii selvityksen osa-alueen 10. (Töijensalo-Kähärinsaari), johon 
Rimminniemi sijoittuu, maisemaa ja ympäristöä seuraavasti: 
Osa-alueella vallitsevat avoimet huuhtoutuneet kivikko- ja lohkarerannat. Lyhyitä 
kalliorantaosuuksia on siellä täällä, mutta maisemallisesti näyttävät rantakalliot puut-
tuvat. Töijensalon ja Kähärinsaaren välinen vesialue on rantaviivaltaan mutkitteleva, 
laajalti matala ja karikkoinen. Suojaisissa lahdissa ja Kähärinsaaren itään aukeavalla 
rannalla on matalan veden ruovikkoa. Laajimmat rantakosteikot sijaitsevat Töijensa-
lon Varpuslahden ja Kotalahden rannoilla, missä rantakasvillisuusvyöhykkeet ovat eri-
tyisen laajat ja hyvin kehittyneet. Matalan veden ruovikko ulottuu Varpuslahdella jopa 
200 metrin päähän vesirajasta. Vesirajan yläpuolella on järviruokoluhdan lisäksi sara- 
ja kastikkaniittyä. Muualla vallitsevat kaltevat kovapohjaiset kivennäismaarannat. 
Töijensalon rannoista valtaosa on ranta-asemakaavojen aluetta. Itärannan Sakarin-
niemi on kuivahkon kankaan männikköä kasvava matala, mutta maisemallisesti näky-
vä niemi. Niemen alueella männikkö on laajalti vanhaa. Rannat ovat huuhtoutuneita 
kivennäismaarantoja. Yli 150 hehtaarin laajuinen Hunningaksen niemi on maastoltaan 
loivapiirteinen metsäinen niemi. Rannat ovat etenkin niemen kärjen edustalla laajalti 
matalia ja karikkoisia. Maarannat ovat kovapohjaisia, mutta rantametsä on paikoin 
soistunutta. Hunningaksen niemen laajat metsät ovat yleisesti vanhaa ja varttunutta 
kuusikkoa, mutta Tehinselältä katsottaessa maisema on vehreämpi rakennettujen 
rantatonttien lehtipuuvaltaisen puuston ansiosta. 
 
Osa-alueen isoimmat saaret Iso Karhusaari ja Vähä Karhusaari kohoavat parikym-
mentä metriä vedenpinnasta. Saaret ovat ohuen kivennäismaakerroksen peittämiä ja 
kallioisia. Metsät ovat lohkareisia, mäntyvaltaisia, kuivaa ja kuivahkoa kangasta. 
 
Kähärinsaaren länsipuolella, RImminniemen alueella tai suunnittelualueen lähiympä-
ristössä ei ole Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen luonto- ja mai-
semaselvityksen mukaan maisemallisesti arvokkaita tai huomionarvoisia ranta-
alueita.  
 
Rimminniemen ranta-asemakaavan muutosalueella ei ole maisemallisesti erityisiä 
rannanosia, kuten laaja-alaisia avokallioita tai kalliojyrkänteitä. Rimminniemen kallii-
nen ja kivikkoinen kärki on kaavan muutosalueen kaukomaiseman näkyvin maisema-
kohde. Lisäksi Rimminlahden saaret ovat näkyviä lähimaisemakohteita erityisesti 
Rimminlahden suunnasta tarkasteltuna.   
 

 

Vesistö  
Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen Tehinselän itäosassa Sysmän Kähärinsaaren 
Rimminniemessä. Päijänne on Kymijoen vesistön pääjärvi ja Suomen toiseksi suurin 
järvi. Päijänteen selkävedet ovat karuja, kirkasvetisiä ja laadultaan erinomaisia. Ve-
sistönä Päijänne tarjoaa erinomaiset virkistyskäyttömahdollisuudet.   
 

Virkistys 
Suunnittelualueen yleinen virkistyskäyttö perustuu jokamiehenoikeudella tapahtuvaan 
liikkumiseen. Veneilijät käyttävät Rimminniemen kärjen avokallioaluetta rantautumis-
paikkana. Alueella ei ole muutoin erityistä merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta.  
 
Suunnittelualueen etelä- /lounaispuolella, noin kilometrin etäisyydellä lähimmästä 
suunnittelualueen osasta, sijaitseva Iso Karhusaari on osoitettu Päijät-Hämeen maa-
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kuntakaavassa ja Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavassa suurelta osin virkis-
tysalueeksi. Lisäksi Kähärinsaaren eteläkärjestä n. kilometrin etelään päin sijaitsevat 
Selkäsaaret kuuluvat Päijänteen kansallispuistoon (KPU040028). Kansallispuistoon 
kuuluu kaikkiaan noin 50 rakentamatonta Päijänteen saarta ja luotoa sekä osia asu-
tuista saarista. Kansallispuiston virkistyskäytön kannalta merkittävimmät kohteet ovat 
suurin saari Kelvenne sekä Pulkkilanharju, jotka sijaitsevat Padasjoen ja Asikkalan 
kuntien alueilla.  

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Rakennuskanta ja väestön rakenne 

 
Suunnittelualueelle ja sen lähiympäristöön on muodostunut tavanomaista ranta-
alueiden loma-asutusta. Suunnittelualueeseen kuuluvilla tiloilla Niemenranta 781-406-
3-133 ja tilalla Eliisanranta 781-406-3-141 sijaitsee kummallakin yksi rakentunut lo-
marakennuspaikka. Rimminniemen etelärannalla on lisäksi 11 pääosin rakentunutta 
vanhan ranta-asemakaavan mukaista lohkottua loma-asuntotonttia sekä yksi ranta-
asemakaavaan kuulumaton rakentunut lomarakennuspaikka. Myös Rimminniemen 
eteläpuolisille Kähärinsaaren ranta-alueille on rakentunut varsin paljon loma-asutusta.   
 
Suunnittelualueen pohjoispuolisilla Rimminlahden itä- ja kaakkoisosan rannoilla sijait-
see kolme rakentunutta lomarakennuspaikkaa. Myös Rimminlahden pohjoispuolisen 
So   ronieman alueella on vanhaa loma-asutusta. Suunnittelualueen eteläpuolella si-
jaitsevan Vähä Karhusaaren ranta-alueelle on ranta-asemakaavoitettu loma-
asuntotontteja.  
     

Palvelut 
Suunnittelualueen peruspalvelut löytyvät Sysmän kirkonkylästä. Alueelta on matkaa 
kirkonkylälle noin 15 km. 
 

Liikenne 
 

Suunnittelualue ja vanhan kaavan mukaiset rakentuneet loma-asuntotontit ovat hyvin 
saavutettavissa olevaa tiestöä pitkin. Alueelle kuljetaan Sysmän kirkonkylältä Suopel-
lontien ja Töijensalontien kautta ja edelleen Töijensalontieltä kääntyvää Rimminnie-
mentietä pitkin. Rimminniementie kulkee Rimminniemen poikki ja toimii alueen tontti-
alueita palvelevana kokoojatienä. Alueelle kertyy matkaa maanteitse Sysmän kirkon-
kylältä n. 15 km.  
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologia 
 
Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden rakennet-
tujen kulttuuriympäristöjen alueisiin, eikä alueella sijaitse tunnettuja muinaismuistolail-
la rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.  
 

Tekninen huolto 
 
Suunnittelualuetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Alueen loma-
asuntotonttien vesihuolto ja jätevesien käsittely on järjestetty rakennuspaikkakohtai-
sesti. Rimminniemen alueella on jakelujännitteinen sähköverkko, johon suunnittelu-
alueeseen kuuluvat rakentuneet loma-asuntotontit ovat liittyneet.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä. 
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3.1.4 Maanomistus 

  
Tilan Akanpohja 781-406-3-142 omistaja on Kirsti Oksanen. 
 
Tilan Eliisanranta 781-406-3-141 omistaja on Kaija Niemi-Turkama 
 
Tilan Niemenranta 781-406-3-133 omistaja on Kyösti Niemi. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvoston päätöksen 14.12.2017 mukaiset uudistetut valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet 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. 
 
Maakuntakaava 
 
Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymä ja 10.3.2017 voi-
maan tullut Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 (Kuva 4). Suunnittelualueelle ei ole 
osoitettu maakuntakaavassa merkintöjä. Kähärinsaaren edustan vesialueella on maa-
kuntakaavassa veneväylän (Sysmä – Soiniemi) viivamerkintä.   
 

 
Kuva 4. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 
on esitetty punaisella ympyrällä. 
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Rantayleiskaava 
 
Suunnittelualue kuuluu Sysmän kunnanvaltuuston 15.4.2013 (§ 35) hyväksymän Päi-
jänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen alueeseen. Rantaosayleiskaavan 
muutos tuli pääosin voimaan kunnanhallituksen päätöksellä 27.5.2013 (§179) ja vali-
tuksenalaisilta osin 31.12.2014 ja 25.11.2015.   
 
Rantaosayleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueen Rimminniemen mannerrannan 
osalle voimassa olevaa ranta-asemakaavaa kuvaavat rajausmerkinnät. Rimminsaa-
rissa ranta-asemakaavaa kuvaavia merkintöjä ei ole käytetty. Ranta-asemakaavan 
muutosalueelle on rantaosayleiskaavassa osoitettu kahta vanhaa ja kolmea uutta lo-
marakennuspaikkaa kuvaavat merkinnät. Rantaosayleiskaavan muutoksen uusia ra-
kennuspaikkoja kuvaavat merkinnät eivät kuvaa oikein alueella voimassa olevaa ran-
ta-asemakaavaa. Rakennuspaikkamerkinnät ovat peräisin aiemmasta Päijänteen ran-
tayleiskaavasta. Rimminsaaret on osoitettu rantaosayleiskaavan muutoksessa maa- 
ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M). (Kuva 5).  

 
Kuva 5. Ote Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta. Suunnittelualue 
on rajattu likimääräisesti punaisella viivalla. 

 
Ranta-asemakaava 
 
Alueella on voimassa Sysmän kunnanvaltuuston 15.6.1998 hyväksymä ja Hämeen 
ympäristökeskuksen 28.5.1999 ja 3.11.2000 vahvistama ranta-asemakaava. Ympä-
ristökeskus on vahvistanut ranta-asemakaavan 28.5.1999 lukuun ottamatta korttelin 1 
rakennuspaikkaa 2. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut 13.10.2000 ympäris-
tökeskuksen päätöksen korttelin 1 rakennuspaikkaa 2 koskien ja palauttanut asian 
ympäristökeskuksen uudelleen käsiteltäväksi. Ympäristökeskus on vahvistanut 
13.11.2000 ranta-asemakaavan myös korttelin 1 rakennuspaikan 2 osalta.  
 
Kaavan muutosalueelle on osoitettu voimassa olevassa ranta-asemakaavassa kolme 
loma-asuntotonttia.  Kaavan muutosalue on osoitettu ranta-asemakaavassa muutoin 
pääosin maa- ja metsätalousalueeksi (M). Rimminsaaret ja Rimminlahden ranta-
alueet on osoitettu M/s- alueina. M/s- alueilla on avohakkuu ja voimakas harvennus-
hakkuu on kielletty. Ja M/s- alueiden metsähoidossa on huomioitava luontoarvot 
(Kuva 6). 
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Ranta-asemakaavan mukaisille tonteille saa rakentaa yhden loma-asunnon ja enin-
tään kaksi talousrakennusta. Lisäksi erilliselle saunan rakennusalalle (Sa) saa raken-
taa yhden enintään 25 m2:n suuruisen saunarakennuksen. Tonttikohtainen rakennus-
oikeus on yhteensä enintään 150 k-m2.  
 

 
Kuva 6. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Kaavan muutosalueen likimääräinen 
aluerajaus on esitetty sinisellä viivalla.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012.  
 

Rakennuskiellot 
 
Alueella ei ole rakennuskieltoa. Alueen voimassa olevan ranta-asemakaava ohjaa 
alueen rakentamista. 

 
Pohjakartta 

 
Ranta-asemakaavan muutosta varten on laadittu uusi 1:2000- mittakaavainen pohja-
kartta, jonka Asikkalan kunnan suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu hyväksyi 9.12.2019 
kaavamuutoksen pohjakartaksi.  
 
Kaavamuutoksen pohjakartta on koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK26 ja korkeus-
järjestelmässä N2000. 
 

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
 
Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueet kuuluvat Sysmän kunnanvaltuuston 
15.4.2013 (§ 35) hyväksymään Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen 
alueeseen. Päijänteen ranta-alueille on laadittu lisäksi useita ranta-asemakaavoja.  
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Sysmän Päijänteen voimassa olevan rantaosayleiskaavan alueella on laadittu van-
hojen ranta-asemakaavojen muutoksia, joissa on nostettu vanhan ranta-
asemakaavan mitoitusta ja tonttikohtaista rakennusoikeutta Sysmän Päijänteen ran-
taosayleiskaavan ohjausvaikutukseen perustuen. Yksi tällainen ranta-asemakaavan 
muutos on 24.5.2017 voimaan tullut Rimminniemen eteläpuolella sijaitsevan Vähä 
Karhusaareen pohjois- ja länsiosan ranta-asemakaavan muutos/ranta-asemakaava. 
Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueilla on parhaillaan valmisteilla myös muita ta-
voitteiltaan samansisältöisiä ranta-asemakaavojen muutoksia.    

 
Olemassa olevat selvitykset 

 
Rakennetun ympäristön selvitykset  
 
�  RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston 22.12.2009 pää-
töksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden 
tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.  

- Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriym-
päristöihin.  

� Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat ra-
kennetut kulttuuriympäristöt. Päijät-Hämeen maakunnallinen inventointi on valmistu-
nut 2005: MARY- maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt. Päijät-Hämeen 
rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen liiton julkaisu A159, 
2006.  

- Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. 
� Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. (KUKUSE). Nina Könönen, Hä-
meen ympäristökeskuksen moniste 98/2005. 

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

- Suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
 
Muut selvitykset ja suunnitteluaineisto 
 
�  Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen (2007). Päijät-Hämeen maise-
maselvitys. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. 
�  Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Lahden ammattikorkeakoulu 
(2006). Päijät-Hämeen taajama- ja kylätarkastelu. Päijät-Hämeen maisemaselvityk-
sen osaraportti. 
�  Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 selvitykset   
�  Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen selvitykset  

- mm. Luonto- ja maisemaselvitys 2011, emätilaselvitys, arkeologinen inventointi 
2012  

�  Hämeen ympäristökeskuksen 28.5.1999 ja 3.11.2000 vahvistaman vanhan ranta-
asemakaavan aineistot 

 
Kaavamuutosta varten laaditut selvitykset  

 

�  Luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy/Petri Parkko, 7.10.2018, 22.9.2020) 
 

�  Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperus-
teiden mukainen emätilaselvitys / rakennusoikeuslaskelma (Ympäristönsuunnittelu 
Oy, 12.12.2018) 
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4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 
 
Ranta-asemakaavan muutokseen on ryhdytty Sysmän kunnan 15.4.2013 hyväksy-
män ja pääosiltaan 27.5.2013 voimaan tulleen Päijänteen ranta-alueiden osayleis-
kaavan muutoksen uusien suunnittelu- ja mitoitusperusteiden soveltamiseksi myös 
RImminniemen ranta-asemakaavan alueella. Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoi-
tuksena on selvittää suunnittelualueen loma-asuntotonttien määrä perustuen Päijän-
teen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta 
syksyllä 2018. Sysmän kunnan kaavoitustoimikunta käsitteli kaavahankkeen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) kokouksessaan 26.9.2019. Sysmän kunnanhal-
litus käsitteli ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kokouksessaan 14.10.2019 (§205), ja päätti kaavan vireille tulosta sekä OAS:n näh-
täville asettamisesta.  
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

  
Osallisia ovat 
1. Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
2. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään  
3. Viranomaiset 

- Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseo, 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ym-
päristöterveyskeskus 

- Sysmän kunnan toimielimet ja hallintokunnat: kaavoitustoimikunta, tekninen 
lautakunta, teknisen lautakunnan lupajaosto, kunnanhallitus  
 

4.3.2 Vireille tulo 
 

Sysmän kunta kuulutti kaavan vireille tulosta Lähilehdessä sekä kunnan ilmoitustau-
lulla ja Internet-sivuilla 30.10.2019.  
 

4.3.3 Hallinnollinen käsittely  

 
Ajankohta Suunnitteluvaihe 
26.9.2019 Kaavamuutoksen vireille tulon ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-

man (OAS) käsittely (§9) Sysmän kunnan kaavoitustoimikunnassa.  
14.10.2019  Sysmän kunnanhallitus päätti (§ 205) Rimminniemen ranta-

asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta. 

 Kaavaluonnoksen sekä kaavan valmisteluaineistojen käsittely 
Sysmän kunnan kaavoitustoimikunnassa 

 Sysmän kunnanhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen ja päätti kaava-
luonnoksen nähtäville asettamisesta sekä tarvittavien lausuntojen 
pyytämisestä.  
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4.3.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

 
Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen 
ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Lähilehdessä sekä Sysmän 
kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla. Lisäksi välittömän vaikutusalueen maan-
omistajille lähetetään tiedostuskirje em. kaavavaiheissa.  
 
Ajankohta Suunnitteluvaihe 
30.10.2019 Kuulutus ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletu-

losta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. 
30.10. – 
29.11.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin viisi mielipidettä. 
Mielipiteissä esitettiin mm.  
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä hankkeen vaikutusten 
arviointi ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn mukai-
nen vaikutusten arviointi ovat riittämättömiä. Suunniteltu maankäyt-
tö aiheuttaisi vaikutusalueellaan kaavan sisältövaatimusten vastai-
sia vaikutuksia alueen luonnonarvoille ja myös vaikutusalueella 
oleville naapurikiinteistöille. 
- Alueen luonto-, maisema-, virkistys- ja muut vastaavat arvot tulee 
selvittää huolellisesti. Kaavan muutosalue avautuu osaltaan suo-
raan Päijänteen Tehinselälle ja Vähä-Karhusaareen ja maisemas-
sa tapahtuvat muutokset näkyvät siten kauas ympäristöön. 
- Rimminniemen kärjen avokallioalueen virkistyskäyttöarvo ja 
Rimminsaaren kalasääksen pesäpaikka tulee huomioida, jos alu-
eelle suunnitellaan uusia rakennuspaikkoja. Koko Rimminlahti tulisi 
jättää rakentamisen ulkopuolelle. Myös muita vanhan kaavan 
maanomistajia olisi tullut kysyä mukaan kaavamuutokseen tontti-
kohtaisen rakennusoikeuden nostamiseksi. 
- Yhdessä mielipiteessä tuotiin esille halukkuus sisällyttää mielipi-
teen esittäjien omistamat tilat tähän kaavamuutokseen tonttikohtai-
sen rakennusoikeuden lisäämiseksi samalle tasolle kuin mitä kaa-
vamuutoksessa tullaan esittämään. Mielipiteen esittäjät pitivät eri-
tyisen tärkeänä sitä, että nykyisen Rimminniemen ranta-
asemakaavan kaikkia tilanomistajia tullaan kohtelemaan tasapuoli-
sesti tonttikohtaisen rakennusoikeuden osalta. 
- Yhtenä mielipiteenä ilmoitettiin vastustettavan suunniteltua kaa-
vamuutosta ja esitettiin, että Rimminniemen alueen maankäyttö 
pysytetään voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisena. Mie-
lipidettä perusteltiin mm. Rimminlahden ranta-alueen merkittävillä 
maisema- ja luontoarvoilla ja maanomistajien tasapuolisella kohte-
lulla. Lisäksi mielipiteessä esitettiin, että vireille tullutta kaavamuu-
tosta ei voida toteuttaa loukkaamatta ranta-alueiden loma-asutusta 
koskevia MRL 73 §:n asettamia sisältövaatimuksia. 
 
Mielipiteisiin on laadittu vastineet ja mielipiteissä esitetyt näkemyk-
set ja arviot kaavamuutoksen vaikutuksista on huomioitu mahdolli-
suuksien mukaan kaavamuutoksen jatkovalmistelussa. 

 

4.3.5 Viranomaisyhteistyö  
 

Ajankohta Suunnitteluvaihe 
 Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta. 
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4.4 Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet 

Ranta-asemakaavan muutokseen ryhdyttäessä tavoitteena on ollut selvittää ranta-
asemakaava-alueen rakennuspaikkojen määrän mitoitus perustuen Sysmän Päijän-
teen rantaosayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin ja nostaa ranta-
asemakaavan mitoitus Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaiselle tasolle. 
Rantaosayleiskaavassa on käytetty vastaavilla rakentamiseen hyvin sopivilla Kähä-
rinsaaren ranta-alueilla mitoitusarvoa 8 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km. Luon-
toarvoja sisältäneillä Kähärinsaaren ranta-alueilla on rantaosayleiskaavassa käytetty 
mitoitusarvoa 5-6 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km.  

Kaavan muutosta varten on laadittu Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muu-
toksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukainen emätilaselvitys / rakennusoikeus-
laskelma. Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperus-
teiden mukaan ranta-asemakaavan muutosalueelle kuuluisi osoittaa eri emätilojen ja 
maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella yhteensä 7 uutta lomarakennus-
paikkaa. Kaavan muutosalueen maanomistajat ja kaavamuutoksen laadituttajat ovat 
määrittäneet kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa tavoitteeksi osoittaa kaavamuu-
toksella yhteensä 6 uutta loma-asuntotonttia siten, että tilalle Niemenranta 781-406-3-
133 osoitetaan kaksi uutta loma-asuntotonttia, tilalle Eliisanranta 781-406-3-141 kaksi 
uutta loma-asuntotonttia ja tilalle Akanpohja 781-406-3-142 kaksi uutta loma-
asuntotonttia.  

Kaavamuutoksen tavoitteena on myös ajantasaistaa voimassa olevan ranta-
asemakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset. Ranta-asemakaavan muutokseen 
ryhdyttäessä tavoitteena on ollut mm. selvittää kaavamuutoksella osoitettavien loma-
asuntotonttien tonttikohtaisen rakennusoikeuden nostamista Sysmän Päijänteen ran-
taosayleiskaavan muutoksen mukaiselle tasolle (enintään 500 k-m2/tontti). Kaavan 
muutosalueen maanomistajat ja kaavamuutoksen laadituttajat ovat määrittäneet kaa-
vamuutoksen valmisteluvaiheessa, että ranta-asemakaavan muutoksella ei tavoitella 
rantaosayleiskaavan mukaista tonttikohtaista enimmäiskerrosalaa 500 k-m2/tontti. Ta-
voite on täsmentynyt siten, että kaavamuutoksella osoitettavien loma-asuntotonttien 
rakennusoikeudeksi esitetään 250 k-m2/tontti.  

Kaavamuutoksella selvitetään myös alueen mahdolliset luontoarvot ja tarvittaessa 
luontoarvot turvataan ranta-asemakaavoituksen keinoin.  

Kaavamuutoksella osoitettavat uudet loma-asuntotontit sijoitetaan huomioiden ran-
tayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden ohjausvaikutus sekä maankäyttö- ja rakennus-
lain vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n mukaisten ranta-alueita koske-
vien erityisten sisältövaatimusten mukaan on sen lisäksi, mitä asemakaavasta muu-
toin säädetään, katsottava, että: 1. Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö so-
peutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön 2. Luonnonsuojelu, maisema-arvot, 
virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja 
luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon 3. Ranta-alueille jää riittävästi 
yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 

 

5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Sysmän kunnan tilojen Niemenranta 781-406-
3-133, Eliisanranta 781-406-3-141 ja Akanpohja 781-406-3-142 alueille. Ranta-
asemakaavan muutos koskee Hämeen ympäristökeskuksen 28.5.1999 ja 3.11.2000 
vahvistaman ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelin (RA) 1 tontteja 1 ja 2 ja 
korttelin (RA) 3 tonttia 1 sekä tiealuetta ja maa- ja metsätalousaluetta (M). 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat loma-asuntojen korttelin (RA) 1 tontit 
1 ja 2, korttelin (RA) 2 tontti 7, korttelin (RA) 3 tontti 1, korttelin (RA) 4 tontti 1, kortte-
lin (RA) 5 tontit 1 ja 2 ja korttelin (RA) 6 tontit 1 ja 2. Rimminsaaret sekä Rimminnie-
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men kärjen avokallioalue on osoitettu suojelualueiksi (S-1). Muu osa kaavan muu-
tosalueesta on osoitettu ja maa- ja metsätalousalueeksi (M). 
 
Ranta-asemakaavan muutos on laadittu huomioiden Sysmän kunnan Päijänteen ran-
tayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden ohjausvaikutus. Rimmin-
niemen ranta-asemakaavamuutoksen alueen rakennusoikeus on rantayleiskaavan 
suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan yhteensä 7 uutta rakennuspaikkaa ja ran-
tayleiskaavan ohjausvaikutuksen mukainen tonttikohtainen enimmäisrakennusoikeus 
500 k-m2/rakennuspaikka. Ranta-asemakaavan muutoksella alueelle on osoitettu 
maanomistajien ja kaavamuutoksen laadituttajien esityksestä 6 uutta loma-
asuntotonttia ja kolme vanhan ranta-asemakaavan mukaista loma-asuntotonttia. Tont-
tikohtaiseksi rakennusoikeudeksi on osoitettu 250 k-m2 / tontti.   
 

5.1.1 Suunnittelu- ja mitoitusperusteet sekä mitoitus  
 
Sysmän Päijänteen rantayleiskaava 
 
Suunnittelualueen ranta-alueet kuuluvat Sysmän kunnanvaltuuston 15.4.2013 (§ 35) 
hyväksymän ja 27.5.2013 voimaan tulleen Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan 
muutoksen alueeseen. Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoi-
tusperusteiden mukaan loma-asumiseen hyvin soveltuvilla rakentamattomilla ranta-
alueilla käytetään mitoitusnormina 8 loma-asuntoyksikköä/muunnettu-km, kun alueel-
la ei ole erityisiä luontoon tai maisemaan liittyviä arvoja. Ranta-alueilla, joilla on huo-
mioitavia maisemaan tai ympäristöön kohdistuvia arvoja, käytetään mitoitusnormia (5-
6 lay/m-km) ja aroilla ranta-alueilla, jotka ovat luonnon - tai maiseman kannalta erit-
täin herkkiä alueita. käytetään mitoitusnormia (3-4 lay/m-km). 
 
Rantaosayleiskaavassa on käytetty tätä ranta-asemakaavan muutosaluetta vastaavil-
la rakentamiseen hyvin sopivilla Kähärinsaaren ranta-alueilla mitoitusarvoa 8 raken-
nuspaikkaa/muunnettu ranta-km. Luontoarvoja sisältäneillä Kähärinsaaren ranta-
alueilla on rantaosayleiskaavassa käytetty mitoitusarvoa 5-6 rakennuspaikkaa / 
muunnettu ranta-km.  
 
Rimminniemen ranta-asemakaavan muutosalueella tai suunnittelualueen välittömäs-
sä   lähiympäristössä ei ole Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen 
luonto- ja maisemaselvityksen mukaan luonnonympäristöltään tai maisemallisesti ar-
vokkaita tai huomionarvoisia ranta-alueita. Ranta-asemakaavan muutosta varten laa-
ditun luontoselvityksen perusteella Rimminsaaret ovat suunnittelualueen luonnonym-
päristön arvokkain kohde perustuen kalasääksen pesintään toisessa saarista. Alle 1 
ha:n kokoiset Rimminsaaret eivät mitoita rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoituspe-
rusteen mukaan rakennusoikeutta.  Muutoin alueella ei ole erityisiä maakunnallisia tai 
valtakunnallisia ympäristöarvoja. Rimminlahden puoleisella mannerrannalla sijaitsee 
kolme paikallisesti arvokkaan elinympäristön aluetta, jotka ovat rantayleiskaavan 
suunnitteluperusteen mukaisia huomioitavia ympäristöön kohdistuvia arvoja. Näillä 
alueilla käytetään mitoitusnormia (5-6 lay/m-km). Suunnittelualueeseen kuuluvat ra-
kentamattomat ranta-alueet sopivat kokonaisuutena maastollisesti ja rakennustekni-
sesti hyvin loma-asutukseen.  
 
Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukai-
nen mitoitusarvo on pääosalla Rimminniemen ranta-asemakaavan muutosaluetta 8 
rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km ja arvokkaiden elinympäristöjen alueilla 6 ra-
kennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. Rimminsaaret eivät mitoita rakennusoikeutta. 
 
Rantasuunnittelun emätila 
 
Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksessa emätilan rajaamisajankohta-
na on käytetty ajankohtaa 31.12.1969 (tai ajankohtaa 19.9.1969). Kaavamuutoksen 
kohteena olevat tilat ovat muodostuneet rantasuunnittelun emätilasta NIEMENRAN-
TA RN:o 781-406-3-71 (rek.pvm 2.12.1960).  
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Sama emätila (NIEMENRANTA) ulottuu Rimminniemen alueen ja Rimminsaarten 
kiinteistöjen lisäksi Pahajärvelle ja Jyrtinlammelle. Tämän kaavan emätilaselvitykses-
sä / mitoituslaskelmassa ei ole esitetty rakennusoikeuslaskelmia Niemenrannan emä-
tilaan kuuluvien Pahajärven ja Jyrtinlammen ranta-alueiden osalta, koska Pahajärvi 
on alle 1 ha:n vesistö, joka ei mitoita rantarakennusoikeutta ja Jyrtinlammen ranta-
alueen kiinteistö 3-147 on Metsähallituksen omistuksessa suojelutarkoituksessa (Jyr-
tinlammen vesialue on luonnonsuojelualuetta). Emätilaan kuuluvilla Pahajärven ja 
Jyrtinlammen ranta-alueilla ei ole myöskään käytetty emätilan rantarakennusoikeutta.  
 
Rantaviivan pituudet ja muunto  
 
Niemenrannan emätilaan kuuluu Päijänteen todellista rantaviivaa yhteensä 4,04 km ja 
muunnettua mitoitusrantaviivaa 2,82 km. Muunnetun rantaviivan pituus on saatu nou-
dattaen Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen muuntotapaa seuraa-
vasti:  
 
Mitoituksen perusteena oleva mitoitusrantaviiva (= muunnettu rantaviiva) mitataan      
1 :10 000-mittakaavaiselta maastokartalta. Mitoitusrantaviiva mitataan 50 metrin mur-
toviivaa käyttäen. Tällä menettelyllä rannan pienmuodoista sekä osa erittäin kapeista 
niemistä ja lahdista karsiutuu pois. Näistä ei siten muodostu mitoitusrantaviivaa yhtä 
paljon kuin suorasta rantaviivasta. 
 
Mitoitusrantaviivan laskennassa käytetään seuraavia muunnoskertoimia: 
- niemen, kannaksen tai saaren leveys alle 50 m, niemien ja kannasten osalla 
mitoitusrantaviivaan lasketaan kantaosa  
- niemen, kannaksen tai saaren leveys 50-100 m, kerroin 0,6 x mitoitusrantaviiva  
- 50-200 m leveä lahti tai salmi, kerroin 0,6 x mitoitusrantaviiva 
 
Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 
mukainen rakennusoikeus 
 
Niemenrannan emätilan rakennusoikeus muodostuu seuraavasti: 
 
1. Loma-asumiseen hyvin soveltuvilla rakentamattomilla ranta-alueilla käytetään mi-
toitusnormina 8 loma-asuntoyksikköä/muunnettu-km (Alueella ei ole erityisiä luontoon 
tai maisemaan liittyviä arvoja) 
- 2,67 km (muunnettu ranta-km) X 8 rak. paikkaa / muunnettu ranta-km = 21,36 ra-

kennuspaikkaa. 
2. Rimminlahden puoleisen mannerrannan kahden arvokkaan elinympäristön alueella 
käytetään mitoitusnormina 6 loma-asuntoyksikköä/muunnettu-km (Alueilla on ran-
tayleiskaavan suunnitteluperusteen mukaisia huomioitavia ympäristöön kohdistuvia 
arvoja)  
- 0,15 km (muunnettu ranta-km) X 6 rak. paikkaa / muunnettu ranta-km = 0,90 ra-

kennuspaikkaa. 
3. Pinta-alaltaan n. 0,4 ha ja 0,21 ha kokoiset Rimminsaaret eivät mitoita rakennusoi-
keutta. 
 
Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukai-
nen Niemenrannan emätilan rakennusoikeus on yhteensä 22,26 = 22 rakennuspaik-
kaa. 
 
Niemenrannan emätilan alueella käytetty rakennusoikeus 
 
Voimassa olevassa Rimminniemen ranta-asemakaavassa on osoitettu Niemenrannan 
emätilan alueelle yhteensä 14 loma-asuntotonttia. Ranta-asemakaavan mukaisista 
loma-asuntotonteista 8 on jo rakentunut ja 6 vielä rakentumatta. Lisäksi emätilan alu-
eesta on muodostunut yksi ranta-asemakaavan ulkopuolinen jo rakentunut loma-
asuntotontti (tila 781-417-3-127). Emätilan alueella on käytetty rantarakennusoikeutta 
yhteensä 15 lomarakennusyksikköä.  
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Niemenrannan emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus 
 
Emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus saadaan vähentämällä emätilan alueella käy-
tetty rakennusoikeus 15 rakennuspaikkaa Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen 
suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaisesta Niemenrannan emätilan rakennusoikeu-
desta (22,26 = 22 rakennuspaikkaa).  
 
Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukai-
sesti laskettu Niemenrannan emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus on 7,26 = 7 ra-
kennuspaikkaa. 
 
Emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus kuuluu ranta-asemakaavan muutosalueen ti-
loille Niemenranta 781-406-3-133, Eliisanranta 781-406-3-141 ja Akanpohja 781-406-
3-142. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella osoitettu rakennusoikeus 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella on osoitettu kolme voimassa olevan ranta-
asemakaavan mukaista loma-asuntotonttia ja kuusi uutta loma-asuntotonttia.  
 
Kaavamuutoksella on osoitettu alueen kiinteistöjen Niemenranta 781-406-3-133, Elii-
sanranta 781-406-3-141 ja Akanpohja 781-406-3-142 omistajien oman esityksen pe-
rusteella yksi uusi rakennuspaikka vähemmän, kuin mitä rantayleiskaavan suunnitte-
lu- ja mitoitusperuste mahdollistaisi. 
 
Kaavamuutoksella osoitetut kuusi uutta loma-asuntotonttia on sijoitettu tilojen maan-
omistajien esityksestä tasapuolisesti siten, että tiloille Niemenranta 781-406-3-133, 
Eliisanranta 781-406-3-141 ja Akanpohja 781-406-3-142 tulee kullekin kaksi uutta lo-
ma-asuntotonttia.   
 
Ranta-asemakaavan muutoksen mitoitus 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen toteutuessa alueelle tulee yhteensä 9 omarantaista 
loma-asuntotonttia. Rakennuspaikkojen määrä lisääntyy voimassa olevan kaavan 
kolmesta loma-asuntotontista yhdeksään tonttiin. Suunnittelualueen rantarakentami-
sen keskimääräiseksi mitoitukseksi tulee kaavamuutoksen toteutuessa 3,1 rakennus-
yksikköä / todellinen ranta-km ja 4,8 rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km. 
 
Koko Niemenrannan emätilan rantarakentamisen keskimääräiseksi mitoitukseksi tu-
lee kaavamuutoksen toteutuessa 5,2 rakennusyksikköä / todellinen ranta-km ja 7,4 
rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km. 
 
Rakennusoikeuden määrä (kerrosala) 
 
Sysmän kunnan rakennusjärjestyksen mukainen kokonaiskerrosala saa olla enimmil-
lään 7 % rantarakennuspaikan pinta-alasta ja rakennuspaikan vähimmäisrakennusoi-
keus 150 k-m2. Myös Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen tonttikohtainen raken-
nusoikeuden määrä on 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 k-
m2. Ranta-asemakaavamuutoksella osoitetut vanhan kaavan mukaisti tontit ovat pin-
ta-alaltaan n. 6300‒9700 m2. Kaavamuutoksella muodostuvat uudet  tontit ovat pinta-
alaltaan pääosin n. 5000 m2 (korttelin 2 tontti 7 on 6665m2). Ranta-asemakaavan 
muutoksen tonttikohtainen rakennusoikeus olisi Päijänteen rantayleiskaavan muutok-
sen ohjausvaikutuksen mukaisesti riippuen tontin pinta-alasta n. 350-500 k-m2. Ran-
ta-asemakaavan muutoksella on kuitenkin osoitettu maanomistajien esityksestä ran-
tayleiskaavan mahdollistamaa enimmäisrakennusoikeutta alhaisempi rakennuspaik-
kakohtainen enimmäiskerrosala 250 k-m2/tontti. 
 
Kaavan muutoksella on osoitettu kolme vanhan kaavan mukaista loma-asuntotonttia 
ja kuusi uutta loma-asunnon tonttia, yhteensä yhdeksän omarantaista loma-asunnon 
tonttia. Kaavamuutoksella ei ole tavoiteltu Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen 
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ohjausvaikutuksen mahdollistamaa tonttikohtaista enimmäiskerrosalaa. Tonttikoh-
taiseksi rakennusoikeudeksi on osoitettu kohtuullinen tavanomaiseen rantarakenta-
miseen riittävä ja tarkoituksenmukainen rakennusoikeuden määrä 250 k-m2/tontti. 
Kaavan muutosalueen vanhan kaavan mukainen kolmen loma-asuntotontin raken-
nusoikeus on 450 k-m2. Kaavan muutosalueen kokonaisrakennusoikeuden määrä 
nousee 1800 k-m2 ja kaavan muutosalueen kokonaisrakennusoikeudeksi tulee kaa-
vamuutoksen mukaisten yhdeksän loma-asuntotontin toteutuessa 2250 k-m2. 
 

5.1.2 Suunnitteluvaihtoehdot 
 
Kaavamuutoksessa on tarkasteltu suunnitteluvaihtoehtoina uusien rakennuspaikkojen 
määrän ja rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden maksimimallia ja kohtuullistet-
tua vaihtoehtoa. Kaavan muutosalue sopii pääosin maastollisesti hyvin rantarakenta-
miseen ja alueelta on mahdollista rajata rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden 
enimmäismäärän (500 k-m2) edellyttämiä pinta-alaltaan suuria rakennuspaikkoja. 
Alueella ei ole erityisiä maakunnallisia tai valtakunnallisia luonnonympäristön tai ra-
kennetun ympäristön arvoja ja maksimimallin mukainen uusien rakennuspaikkojen 
määrä ja tonttikohtainen rakennusoikeus voidaan myös sijoittaa alueelle vaarantamat-
ta kaavamuutosta varten laaditussa luontoselvityksessä esille tulleita luonnonympä-
ristön arvoja. Myös maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoite puoltaa Päijänteen 
rantaosayleiskaavan muutoksen mukaisen rakennuspaikkojen määrän ja rakennus-
paikkakohtaisen rakennusoikeuden maksimimallia. Rakennuspaikkojen määrän ja ra-
kennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden kohtuullistetussa mallissa uusien raken-
nuspaikkojen maksimimallin mukaista määrää on vähennetty yhdellä ja maksimimallin 
mukainen rakennuspaikkakohtainen kerrosala on puolitettu 250 k-m2:iin. Kaavamuu-
toksessa on päädytty uusien rakennuspaikkojen määrän ja rakennuspaikkakohtaisen 
rakennusoikeuden osalta kohtuullistettuun vaihtoehtoon. 
 
Lisäksi tarkastelussa on ollut uusien rakennuspaikkojen sijoittelun osalta erilaisia 
vaihtoehtoja. Kaavamuutoksen valmistelussa on tarkasteltu rakennuspaikkojen sijoit-
tamista kiinteistöolosuhteet huomioiden vanhan kaavan rakentamisalueiden pohjois-
puolelle Rimminniemen kärjen ja Rimminlahden ranta-alueille ja vaihtoehtoisesti uu-
sien rakennuspaikkojen sijoittamista kiinteistöolosuhteet huomioiden vanhan kaavan 
rakentamisalueiden yhteyteen Rimminniemen etelärannalle.  
 
Kiinteistökohtaisesti tarkasteltuna tilan Eliisanranta 781-406-3-141 uudet rakennus-
paikat on mahdollista sijoittaa kiinteistöolosuhteiden puolesta vaihtoehdon 1 mukai-
sesti joko Rimminniemen kärjen ja Rimminlahden ranta-alueille tai vaihtoehdon 2 mu-
kaisesti Rimminniemen länsi- /etelärannalle (Kuva 7). Eliisanrannan tilan 781-406-3-
141 vaihtoehdon 1 mukainen uusien rakennuspaikkojen sijoittelu (mahdollisesti koko-
naan erilleen vanhoista rakennuspaikoista) saattaisi tuottaa vaihtoehtoon 2 verrattuna 
taloudellisesti hieman arvokkaampia rakennuspaikkoja erityisesti, jos uusia raken-
nuspaikkoja sijoitettaisiin Rimminniemen kärjen alueelle. Rimminlahden puoleinen 
ranta-alue puolestaan sopii rantarakentamiseen maastollisesti, rannan ominaisuuksil-
taan ja ilmansuunnallisesti vaihtoehdon 2 mukaisia ranta-alueita huonommin. Toisaal-
ta Rimminlahden puoleinen ranta-alue on Rimminniemen etelärantaa suojaisampi. 
Ennestään rakentamattomalle Rimminniemen kärjen ja Rimminlahden rannanosalle 
sijoitettuina uudet rakennuspaikat todennäköisesti koettaisiin Rimminniemen etelä-
rannan naapurikiinteistöjen omistajien puolesta vaihtoehtoa 2 vähemmän häiritsevinä. 
Rimminlahden vastarannalla puolestaan on myös vanhoja lomarakennuspaikkoja ja 
vireille tulovaiheen palautteena on esitetty, että uudet rakennuspaikat tulisi sijoittaa 
Rimminniemen etelärannalle eikä Rimminlahden ranta-alueelle. Pääosalla vaihtoeh-
don 1 mukaista ranta-aluetta uudet rakennuspaikat sijoittuisivat kaavanmuutoksen 
luontoselvityksessä esitettyä 300 m suojaetäisyyttä lähemmäksi Rimminsaaren ka-
lasääksen pesäpaikkaa. Vaihtoehdon 1 mukaisen alueen rakennuspaikkojen sijoitte-
luun vaikuttaa myös, että Rimminniemen kärki on osin avokallioisena alueena vesis-
tömaisemassa näkyvä kohde ja aluetta käytetään myös jokamiehenoikeudella tapah-
tuvaan rantautumiseen. Rimminlahden ranta-alueella sijaitseva tervaleppäkorpi vai-
kuttaa mahdollisuuksiin muodostaa Rimminlahden ranta-alueelle naapurikiinteistö 
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Akanpohjan mahdollisten uusien rakennuspaikkojen kanssa yhtenäistä uutta raken-
tamisaluetta. Vaihtoehdon 2 mukainen uusin rakennuspaikkojen sijoittelu turvaisi 
vaihtoehtoa 1 paremmin riittävien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rantojen säi-
lymisen. Vaihtoehdon 2 mukainen uusien rakennuspaikkojen sijoittelu ei vähentäisi 
lainkaan merkittävien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rantojen määrää. Kaava-
muutoksessa on päädytty tilan Eliisanranta 781-406-3-141 uusien rakennuspaikkojen 
sijoittelun osalta vaihtoehtoon 2. Eliisanrannan tilan 781-406-3-141 uudet rakennus-
paikat sijoitetaan rakentamiseen hyvin sopiville rannanosille vanhojen rakentamisalu-
eiden yhteyteen. 
 
Tilan Akanpohja 781-406-3-142 uudet rakennuspaikat on mahdollista sijoittaa kiinteis-
töolosuhteiden puolesta ainoastaan Rimminlahden ranta-alueelle. Uusien rakennus-
paikkojen sijoitteluvaihtoehtoina on tilan Akanpohja 781-406-3-142 osalta tarkasteltu 
vaihtoehtoa 1, jossa uuden rakennuspaikat sijoitettaisiin tilan pohjoisrajalle Rimmin-
lahden itärannalle ja vaihtoehtona 2 uusien rakennuspaikkojen sijoittamista   Rimmin-
lahden etelärannalle tilan länsirajalle (Kuva 8). Vaihtoehtojen 1 ja 2 ranta-alueet sopi-
vat rakennusteknisesti hyvin rantarakentamiseen. Vaihtoehdon 1 ranta-alueen avau-
tumisilmansuunta (länsi) saattaa olla vaihtoehdon 2 avautumisilmanasuuntaa (pohjoi-
nen, koillinen) toivotumpi lomarakennuspaikan avautumisilmansuunnaksi. Vaihtoeh-
dot 1 ja 2 johtavat samaan yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rantojen määrään, 
kun tarkastellaan yksinomaan Akanpohjan tilan 781-406-3-142 aluetta. Yhtenäistä 
vapaata rantaa säilyisi vaihtoehdossa 1 enemmän, jos naapuritilalle Eliisanranta 781-
406-3-141 ei osoiteta rakentamista Rimminlahden ranta-alueelle. Vaihtoehdon 1 mu-
kainen uusien rakennuspaikkojen sijoittelu vaatisi vaihtoehtoa 2 enemmän uuden tien 
rakentamista, mikäli tie rakennetaan kokonaan tilan Akanpohja 781-406-3-142 alueel-
le. Vaihtoehdossa 2 uusi rakentaminen sijoittuu vaihtoehtoa 1 kauemmaksi Rimmin-
lahden pohjukan tervaleppäkorven alueesta, mutta lähemmäksi Rimminlahden etelä-
rannan tervaleppäkorpea. Vaihtoehdossa 2 rakentaminen sijoittuu myös hieman lä-
hemmäksi Rimminsaaren kalasääksen pesäpaikkaa, mutta kuitenkin riittävän etääl-
le pesäpaikasta. Kaavamuutoksen vireille tulovaiheen naapuripalautteena on esitetty, 
että uudet rakennuspaikat tulisi sijoittaa Rimminniemen etelärannalle eikä Rimmin-
lahden ranta-alueelle. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat vaihtoehdossa 1 vaihtoehtoa 2 
lähemmäksi Rimminlahden itä- ja pohjoisrannan vanhoja rakennuspaikkoja.  Kaava-
muutoksessa on päädytty tilan Akanpohja 781-406-3-142 uusien rakennuspaikkojen 
sijoittelun osalta vaihtoehtoon 2.  
 
Niemenrannan tilan 781-406-3-133 uudet rakennuspaikat on mahdollista sijoittaa kiin-
teistöolosuhteiden puolesta ainoastaan tilaan kuuluvalle Rimminniemen etelärannan 
alueelle. Alueella ei ole rakennuspaikkojen sijoitteluun vaikuttavia luonnonympäristön 
arvoja. Alue sopii hyvin maastollisesti, rannan ominaisuuksiltaan ja ilmansuunnallises-
ti rantarakentamiseen. Alueella on yleisen virkistyskäytön kannalta ainoastaan paikal-
lista merkitystä yhtenäisenä rakentamisesta vapaana rannanosana. Alueen pohjois- 
ja eteläpuolella sijaitsee jo rakentuneet lomarakennuspaikat. Niemenrannan tilan 781-
406-3-133 uudet rakennuspaikat sijoitetaan alueen pohjoisosaan maanomistajan ta-
voitteen mukaisesti. 
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Kuva 7. Tilan Eliisanranta 781-406-3-141 suunnitteluvaihtoehdot. Vaihtoehdon 1 mukainen 
alue on esitetty sinisellä viivalla ja vaihtoehdon 2 mukaiset alueet punaisilla ympyröillä. 
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Kuva 8. Tilan Akanpohja 781-406-3-142 suunnitteluvaihtoehdot. Vaihtoehdon 1 mukainen alue 
on esitetty sinisellä ympyrällä ja vaihtoehdon  2 mukainen alue punaisella ympyrällä. 
 

 
Kuva 9. Tilan Niemenranta 781-406-3-133 suunnitteluvaihtoehto on esitetty sinisellä 
rajauksella. 
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Kaavamuutoksella osoitetuilla rakentamisalueilla ei ole erityisiä luonnonympäristön, 
maiseman tai rakennetun ympäristön arvoja.  Kaavamuutoksessa on huomioitu luon-
toselvityksessä esille tulleet Rimminsaaret (sääksen pesintäpaikka) sekä mannerran-
nan pienialaiset paikallisesti arvokkaat luontokohteet. Rimminsaaret on osoitettu suo-
jelualueeksi (S-1) ja mannerrannan paikallisesti arvokkaat luontokohteet luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi (luo). Lisäksi Rimminniemen kärjen 
maisemallisesti näkyvä avokallioalue on osoitettu suojelualueeksi (S-1). 
 
Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien käsittelyvaatimukset määritel-
lään kaavan laatimisajankohtana Valtioneuvoston asetuksessa 157/2017. Jätevesien 
käsittelyn on vähennettävä ympäristöön joutuvaa kuormitusta (orgaaninen aines, ko-
konaisfosfori ja kokonaistyppi) asetuksen vaatima määrä eli asetus määrittää talous-
jätevesien puhdistustasolle raja-arvot. Kun kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen 
jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten mukaisesti, niin kaavan mukai-
sen rakentamisen toteutuminen ei vaikuta haitallisesti ympäristöön tai Päijänteen ve-
denlaatuun. 
 
Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta suunnittelualueen tai sen vaiku-
tusalueen ympäristön nykytilaan. 
 

5.3 Aluevaraukset     

5.3.1 Korttelialueet 
 

Rimminniemen ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat loma-asuntojen kortte-
lit (RA) 1, 4, 5 ja 6 sekä osat kortteleista 2 ja 3. Kaavamuutoksella on osoitettu kolme 
vanhan ranta-asemakaavan mukaista loma-asuntotonttia ja kuusi uutta loma-
asuntotonttia, yhteensä yhdeksän omarantaista loma-asuntotonttia. RA- korttelialuei-
den pinta-ala on yhteensä 5,5580 ha. 
 
Loma-asuntotonttien sijoittamisessa on huomioitu mm. vanhan kaavan maankäyttö-
ratkaisu, kaavamuutoksen luontoselvitys, maaston ominaispiirteet sekä rannan sopi-
vuus rakentamiseen. Vanhaan kaavaan perustuvat tontit on osoitettu vanhan ranta-
asemakaavan mukaisesti. Kaavamuutokseen perustuvat uudet loma-asuntotit on si-
joitettu kiinteistöolosuhteet huomioiden mahdollisimman yhtenäisesti jo muodostunei-
siin rakentamisalueisiin tukeutuen, ja näin on muun ohella pystytty turvaamaan myös 
riittävien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden rantojen säilyminen.   

   
Loma-asuntojen korttelialueen 1 (RA) loma-asuntotontit 1 ja 2 sijaitsevat tilan Eliisan-
ranta 781-406-3-141 alueella Rimminniemen länsirannalla. Vanhaan ranta-
asemakaavaan perustuvat tontit on rajattu kaavamuutoksessa vanhan kaavan mu-
kaisesti. Korttelin 1 tontti 1 on jo rakentunut ja tontti 2 on rakentumaton. Kullekin kort-
telin 1 loma-asuntotontille on osoitettu rakennusoikeutta 250 k-m². 
 
Kaavamuutokseen perustuva uusi loma-asuntojen korttelialueen 2 (RA) loma-
asuntotontti 7 on osoitettu tilan Eliisanranta 781-406-3-141 alueelle Rimminniemen 
länsi-/etelärannalle. Uusi loma-asuntotontti rajautuu eteläpuolelta vanhan kaavan 
korttelin 2 jo rakentuneeseen loma-asuntotonttiin 1 ja pohjoispuolelta tilan 3-127 ra-
kentuneeseen lomarakennuspaikkaan. Naapuritilojen vanhat rakennuspaikat on 
huomioitu uuden loma-asuntotontin rakentamisen ohjauksessa osoittamalla pohjois-
puolisen naapuritilan rajalle 15 m leveä ja eteläpuolisen naapuritontin rajalle 8 m le-
veä luonnonmukaisena säilytettävä alueen osa, joilla tulee säilyttää riittävä suoja-
puusto ja kasvillisuus. Näin uuden loma-asuntotontin rakentaminen ohjautuu tontin 
keskiosaan, missä rakentamisesta ja tontin käytöstä ei aiheuta merkittävää häiriötä 
naapuritilojen vanhoille rakennuspaikoille. Korttelin 2 loma-asuntotontin rakennusoi-
keus on 250 k-m². 
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Loma-asuntojen korttelialueen 3 (RA) loma-asuntotontti 1 sijaitsee tilan Niemenranta 
781-406-3-133 alueella Rimminniemen etelärannalle. Vanhaan ranta-asemakaavaan 
perustuva jo rakentunut tontti on rajattu kaavamuutoksessa vanhan kaavan mukai-
sesti. Korttelin 3 loma-asuntotontin rakennusoikeus on 250 k-m².  
 
Kaavamuutokseen perustuva uusi loma-asuntojen korttelialueen 4 (RA) loma-
asuntotontti 1 on osoitettu tilan Eliisanranta 781-406-3-141 alueelle Rimminniemen 
länsirannalle. Uusi loma-asuntotontti rajautuu eteläpuolelta tilan 781-406-3-127 ra-
kentuneeseen lomarakennuspaikkaan. Korttelin 4 loma-asuntotontin rakennusoikeus 
on 250 k-m². 
 
Kaavamuutokseen perustuvat uudet loma-asuntojen korttelialueen 5 (RA) loma-
asuntotontit 1 ja 2 on osoitettu tilan Akanpohja 781-406-3-142 alueelle Rimminlahden 
etelärannalle. Kullekin korttelin 5 loma-asuntotontille on osoitettu rakennusoikeutta 
250 k-m². 
 
Kaavamuutokseen perustuvat uudet loma-asuntojen korttelialueen 6 (RA) loma-
asuntotontit 1 ja 2 on osoitettu tilan Niemenranta 781-406-3-133 alueella Rimminnie-
men etelärannalle. Korttelin 6 uusien loma-asuntotonttien sijoittelussa on huomioitu 
korttelin länsipuolinen naapuritilan 781-406-3-151 jo rakentunut loma-asuntotontti 
(RA- kortteliin 2 tontti 6). Naapurikiinteistön ja kaavamuutoksella osoitetun uuden lo-
ma-asuntokorttelin väliin on jätetty maa- ja metsätalousalueen kaistale vanhan ja uu-
den rakentamisalueen väliseksi suoja-alueeksi. Näin uudet loma-asuntotontit sijoittu-
vat siten, että rakentamisesta ja tonttien käytöstä ei aiheudu merkittävää häiriötä 
naapuritilan vanhalle rakennuspaikalle eikä vanhalta rakennuspaikalta aiheudu mer-
kittävää häiriötä uusille loma-asuntotonteille. Kullekin korttelin 6 loma-asuntotontille 
on osoitettu rakennusoikeutta 250 k-m². 
 
RA- tonttien pinta-alat (m²) ja rakennusoikeudet (k-m2):  

 
Kortteli  Tontti P-ala Rak. oikeus 
kortteli 1 tontti 1 7466 250 
 tontti 2 6613 250 
    
kortteli 2  tontti 7 6665 250 
    
kortteli 3  tontti 1 9729 250 
    
kortteli 4 tontti 1 5000 250 
    
kortteli 5 tontti 1 5107 250 
 tontti 2 5000 250 
    
kortteli 6 tontti 1 5000 250 
 tontti 2 5000 250 
YHTEENSÄ:  55580 2250 

 

RA- korttelialueiden tontteja koskevat kaavamääräykset: 
 
Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää. 
 
Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoil-
taan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. 
 
Tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena ja rakennusten ja ran-
nan välissä on säilytettävä suojapuusto. 
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Rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 metri vesistön ylävesirajaa 
(Päijänne +79,41m N60) korkeammalla. 
 
Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Sysmän kunnan 
kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
 
RA-alueiden vesihuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja 
Sysmän kunnan määräysten mukaisesti. 
 

5.3.2 Maa- ja metsätalousalueet  
 

Pääosa kaavan muutosalueesta (85,8 %) on osoitettu nykyisen maankäytön mukai-
sesti maa- ja metsätalousalueeksi (M).  M- alueiden pinta-ala on 38,5123 ha.  
 

5.3.3 Suojelualueet  

 
Rimminsaaret sekä Rimminniemen kärjen avokallioalue on osoitettu suojelualueiksi 
(S-1). S-1- alueiden pinta-ala on yhtensä 0,8101 ha. Kaavalla määrätään, että S-1- 
alueilla ei saa suorittaa puiden kaatamista eikä kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai 
täyttämistoimenpiteitä. S-1- alueille ei myöskään saa sijoittaa rakennuksia, rakennel-
mia, rakenteita tai laitureita. 
 
Suojelumerkintöjen (S-1) käyttäminen perustuu tilan Eliisanranta 781-406-3-141 
omistajan esitykseen. Merkinnällä turvataan Rimminsaarten säilyminen nykytilanteen 
mukaisesti koskemattomia ja osaltaan turvataan saarten säilymistä jatkossakin ka-
lasääksen pesintäpaikkana. S-1- kaavamerkinnällä turvataan Rimminniemen kärjen 
maisemallisesti näkyvän avokallioalueen säilyminen.   
 

5.4 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet  
 
Kaavamuutoksen luontoselvityksessä esille tulleet kaksi Rimminlahden ranta-alueelle 
sijoittuvaa tulvavaikutteisen tervaleppälehdon aluetta sekä Rimminniemen alueelle si-
joittuva isovarpurämeen alue on osoitettu kaavamuutoksessa luonnon monimuotoi-
suuden kannalta erityisen tärkeän alueen viivamerkinnällä (luo). Kaavalla määrätään, 
että luo- alueiden puusto ja kasvillisuus tulee säilyttää ja että luo- alueilla ei saa suo-
rittaa kaivamis- tai täyttämistoimenpiteitä 
 

5.5 Kulkuyhteydet 
 

Kaavamuutoksella osoitetut loma-asuntotontit ovat hyvin saavutettavissa olevaa ties-
töä pitkin. Alueelle kuljetaan Sysmän kirkonkylältä Suopellontien ja Töijensalontien 
kautta ja edelleen Töijensalontieltä kääntyvää Rimminniementietä pitkin. Rimminnie-
mentie kulkee Rimminniemen poikki ja toimii alueen tonttialueita palvelevana kokooja-
tienä. Alueelle kertyy matkaa maanteitse Sysmän kirkonkylältä n. 15 km.  
 
Kaavamuutoksella osoitetut uudet loma-asuntotontit on sijoitettu siten, että tonteille 
tarvittavat kulkuyhteydet voidaan järjestää edullisesti alueen vanhaa tiestöä hyödyn-
täen. 
 
Alueen nykyinen tiestö on osoitettu kaavamuutoksessa ajoyhteysmerkinnöin (ajo) ja 
uudet tieyhteydet on osoitettu ohjeellisina ajoyhteyksinä (ajo). Kaavamuutoksessa on 
osoitettu ajoyhteydet kaavamuutoksella osoitettujen loma-asuntotonttien lisäksi kaa-
van muutosalueen ulkopuoliselle tonteille niiltä osin, kun näille tonteille kuljetaan kaa-
van muutosalueen kautta. 
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Vanhaan ranta-asemakaavaan perustuville loma-asuntojen korttelialueen 1 tonteille 
1 ja 2 kuljetaan Rimminniementietä pitkin. Rimminniementie päättyy jo rakentuneelle 
korttelin 1 tontille 1. Kulku tontille 2 on osoitettu Rimminniementieltä lähtevän uuden 
tieyhteyden kautta. Uuden tien rakentamistarve on n. 20 m. 
 
Kulku kaavamuutokseen perustuvalle uudelle korttelin 2 loma-asuntotontille 7 on 
osoitettu vanhan kaavan RA- korttelin 2 tonttien taakse jo rakentuneen tien jatkeena. 
Uuden tien rakentamistarve on n. 20 m.   
 
Vanhaan ranta-asemakaavaan perustuvalle jo rakentuneelle loma-asuntojen kortteli-
alueen 3 tontille 1 on osoitettu ajoyhteys olemassa olevan tieyhteyden mukaisesti.  
 
Kulku korttelin 4 uudelle loma-asuntotontille on osoitettu Rimminniementieltä lähtevän 
uuden tieyhteyden kautta. Uuden tien rakentamistarve on n. 30 m.  
 
Kulku korttelin 5 uusille loma-asuntotonteille on osoitettu Rimminniementieltä lähte-
vän uuden tieyhteyden kautta. Uusien tonttien toteuttaminen vaatii n. 100-120 m uu-
den tien rakentamista.  
 
Kulku korttelin 6 loma-asuntotonteille on osoitettu vanhan kaavan RA- kortteliin 2 ton-
tille 6 johtavan jo rakentuneen tien jatkeena. Uusien tonttien toteuttaminen vaatii n. 
120-140 m uuden tien rakentamista.  
 

5.6 Kaavan vaikutukset  

5.6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Kaavan muutosalueella sijaitsee kaksi rakentunutta lomarakennuspaikkaa. Rimmin-
niemen etelärannalla on lisäksi 11 pääosin rakentunutta vanhan ranta-asemakaavan 
mukaista lohkottua loma-asuntotonttia sekä yksi ranta-asemakaavaan kuulumaton ra-
kentunut lomarakennuspaikka. Myös Rimminniemen eteläpuolisille Kähärinsaaren 
ranta-alueille on rakentunut varsin paljon loma-asutusta.  Kaavan muutosalueen poh-
joispuolisilla Rimminlahden itä- ja kaakkoisosan rannoilla sijaitsee kolme rakentunutta 
lomarakennuspaikkaa. Myös Rimminlahden pohjoispuolisen Soronieman alueella on 
vanhaa loma-asutusta. Kaavan muutosalueen eteläpuolella sijaitsevan Vähä Karhu-
saaren ranta-alueelle on ranta-asemakaavoitettu loma-asuntotontteja.  
 
Kaavan muutosalueelle ja sen lähiympäristöön on muodostunut tavanomaista ranta-
alueiden loma-asutusta. Kaavan muutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei 
ole arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita.  
 
Kaavamuutoksella Rimminniemen länsi- ja etelärannalle osoitetut uudet loma-
asuntotontit sijoittuvat vanhojen jo rakentuneiden lomarakennuspaikkojen viereen tai 
niiden läheisyyteen. Korttelin 6 kaksi uutta loma-asuntotonttia sijoittavat lisäksi epä-
suorasti Vähä karhusaareen ranta-asemakaavoitettujen loma-asuntotonttien kohdalle. 
Rimminlahden puolelle osoitetut korttelin 5 kaksi uutta loma-asuntotonttia sijoittuvat 
Rimminlahden itä- ja kaakkoisosan rantojen vanhoihin lomarakennuspaikkoihin näh-
den niiden vastarannalle.  
 
Kaavamuutoksella osoitetun korttelin 2 tontin 7 naapuritilojen vanhat rakennuspaikat 
on huomioitu osoittamalla korttelin 2 tontin 7 naapuritilojen puoleisiin tontinosiin luon-
nonmukaisena säilytettävän alueen osan kaavamerkinnät. Kaavamerkintä ohjaa uu-
den tontin rakentamista tontin keskiosaan ja kaavalla määrätään, että tontin reuna-
alueilla tulee säilyttää riittävä suojapuusto ja kasvillisuus. Korttelin 6 uusien loma-
asuntotonttien ja naapurikiinteistön vanhan lomarakennuspaikan väliin on jätetty maa- 
ja metsätalousalueen kaistale naapuritilan vanhan lomarakennuspaikan ja kaavamuu-
toksella osoitetun uuden rakentamisalueen väliseksi suoja-alueeksi. Näin on pyritty 
varmistamaan, ettei uusien tonttien rakentamisesta ja tonttien käytöstä aiheudu mer-
kittävää häiriötä vanhoille rakennuspaikoille. Ja myös, että alueen vanhojen raken-



 

28 
 

 
nuspaikkojen käytöstä ei aiheudu merkittävää häiriötä kaavamuutoksella osoitetuille 
uusille loma-asuntotonteille. 
  
Muut lähimmät vanhat rakennuspaikat sijaitsevat Rimminlahden itä- ja kaakkoisran-
nalla, minne on matkaa korttelin 5 uusilta loma-asuntotonteilta n. 250‒450 m. Lisäksi 
Vähä Karhusaareen ranta-asemakaavoitetut loma-asuntotontit sijaitsevat n. 700-900 
m etäisyydellä korttelin 6 uusista loma-asuntotonteista. Vastarantaetäisyydet ja kaa-
valla osoitetun uuden rakentamisen käyttötarkoitus (tavanomaisia loma-
asuntotontteja) huomioiden voidaan arvioida, että kaavamuutoksesta ei aiheudu mer-
kittävää vaikutusta Rimminlahden vanhoille rakennuspaikoille tai Vähä Karhusaareen 
kaavoitetuille loma-asuntotonteille. Myöskään Rimminlahden vanhojen rakennuspaik-
kojen käytöstä tai Vähä Karhusaaren loma-asuntotonttien rakentamisesta ja käytöstä 
ei aiheudu merkittävää häiriötä tällä kaavamuutoksella osoitetuille loma-
asuntotonteille.  
 

5.6.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 
 
Kaavan muutosalue on pääosin metsätalouskäytössä. Alueen luonnonolot on selvitet-
ty kaavan muutosta varten laaditussa luontoselvityksessä.  
 
Kaavan muutosalueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelualueita tai Natura 2000 -
ohjelmaan kuuluvia alueita.  Kaavamuutosta varten laaditussa luontoselvityksessä 
alueelta rajattiin seuraavat paikallisesti arvokkaat elinympäristöt: 
1. Isovarpuräme (Isovarpurämeet on silmälläpidettäväksi (NT) arvioitu luontotyyppi) 
2. Tervaleppälehto 1 (Kosteat keskiravinteiset lehdot on silmälläpidettäväksi (NT) ar-

vioitu luontotyyppi). 
3. Tervaleppälehto 2 (Kosteat keskiravinteiset lehdot on silmälläpidettäväksi (NT) ar-

vioitu luontotyyppi). 
 
Luontoselvityksen johtopäätöksissä/suosituksissa esitetään, että arvokkaiksi elinym-
päristöiksi rajatut kohteet pyritään jättämään kokonaan rakentamisen, hakkuiden ja 
kaikenlaisen kaivutoiminnan ulkopuolelle. 
 
Luontoselvityksen mukaan sääksi on pesinyt säännöllisesti läntisemmässä Rimmin-
saaressa. Luontoselvityksessä esitetään, että sääksen pesintä voi epäonnistua häi-
rinnän takia ja siksi pesäpuun ja lähimmän rantatontin välisen etäisyyden tulisi olla 
vähintään 300 metriä.  
 
Kaavamuutoksessa on huomioitu luontoselvityksen mukaiset paikallisesti arvokkaat 
elinympäristöt rakentamisalueiden sijoittelussa sekä osoittamalla ko. alueet luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi (luo).  Kaavamuutoksella ei ole osoitet-
tu nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä luontoselvityksessä esille tuotujen luonto-
kohteiden alueille. Kaavalla määrätään, että luo- alueiden puusto ja kasvillisuus tulee 
säilyttää, ja että luo- alueilla ei saa suorittaa kaivamis- tai täyttämistoimenpiteitä 
 
Rimminsaaret sekä Rimminniemen kärjen avokallioalue on osoitettu kaavamuutoksel-
la suojelualueiksi (S-1). Kaavalla määrätään, että S-1- alueilla ei saa suorittaa puiden 
kaatamista eikä kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä. S-1- alu-
eille ei myöskään saa sijoittaa rakennuksia, rakennelmia, rakenteita tai laitureita. S-1- 
merkinnällä turvataan Rimminsaarten säilyminen nykytilanteen mukaisesti koskemat-
tomina ja osaltaan turvataan saarten säilymistä jatkossakin sääksen pesintäpaikkana. 
Kaavamuutokseen perustuvat Rimminlahden ja Rimminniemen länsi- ja etelärannan 
uudet rakennuspaikat on sijoitettu vähintään yli 450 m etäisyydelle sääksen Rimmin-
saaren pesintäpaikasta. Kaavamuutoksella ei ole osoitettu uusia loma-asuntotontteja 
Rimminniemen kärjen maisemallisesti näkyvälle alueelle.  S-1- kaavamerkinnällä tur-
vataan Rimminniemen kärjen maisemallisesti näkyvän avokallioalueen säilyminen.  
 
Valtioneuvoston asetus 157/2017 määrittelee haja-asutusalueen rakennuspaikkojen 
talousjätevesien käsittelyvaatimukset. Jätevesien käsittelyn on vähennettävä ympä-
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ristöön joutuvaa kuormitusta (orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) 
asetuksen vaatima määrä. Kun kaavamuutoksella osoitettujen loma-asuntotonttien 
jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten ja Sysmän kunnan määräysten 
mukaisesti, niin kaavan mukaisten loma-asuntotonttien toteutumisesta ei ole haitallis-
ta vaikusta Päijänteen vesistön tilaan. 
 
Arvioidaan, että kaavamuutoksella edistetään alueen luonnonympäristön arvojen säi-
lymistä eikä kaavamuutoksella osoitettujen loma-asuntotonttien toteutumisella ole 
merkittävää vaikutusta suunnittelualueen tai sen läheisten ranta-alueiden luonnon-
ympäristöön tai maisemaan eikä Päijänteen vesistön tilaan. 
 

5.6.3 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Kaavamuutoksesta ei aiheudu erityisiä vaikutuksia lähiympäristön rantojen asukkai-
den elinoloihin ja elinympäristöihin. Sosiaaliset vaikutukset ovat samankaltaisia, mutta 
suppeammalle alueelle kohdistuvia, kuin vastaavilla suunnittelu- ja mitoitusperusteilla 
laaditun Paijänteen rantayleiskaavan muutoksen vaikutukset ovat. 
 

5.6.4 Yhdyskuntarakenne 
 
Uusien loma-asuntotonttien sijoittamisessa on tukeuduttu yhdyskuntarakenteellisesti 
alueelle jo vanhan kaavan mukaisesti muodostuneeseen yhdyskuntarakenteeseen, 
kun se on ollut kiinteistöolosuhteet huomioiden mahdollista.  
 
Kaavamuutoksessa on huomioitu myös riittävien yhtenäisten rakentamisesta vapai-
den rannanosien säilyminen. Uudet loma-asuntotontit on sijoitettu mahdollisuuksien 
mukaan (kiinteistöolosuhteet huomioiden) Rimminniemen länsi- ja etelärannoille van-
hojen rakennuspaikkojen yhteyteen siten, että kaavan muutosalueella säilyy edelleen 
riittävästi yhtenäisiä rakentamisesta vapaita rannanosia. Rimminniemen kärjen ja 
Rimminlahden alueella säilyy n. 0,97 km metriä pitkä yhtenäinen rakentamisesta va-
paa rannanosa ja Rimminlahden pohjukkaan jää n. 0,47 km pitkä yhtenäinen raken-
tamisesta vapaa rannanosa. Lisäksi Rimminsaaret (yhteensä n. 0,43 km) säilyvät ra-
kentamisesta vapaina. 
 
Aluetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Kaavamuutoksella osoitettujen lo-
ma-asuntotonttien vesihuolto ja jätevesien käsittely tullaan järjestämään rakennus-
paikkakohtaisesti.  
 

5.6.5 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu  
 
Ranta-asemakaavan muutoksen rakennuspaikkojen lukumäärän määrityksessä on 
huomioitu Sysmän kunnan Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mi-
toitusperusteet, mikä turvaa maanomistajien tasapuolinen kohtelun.  
 
Kaavamuutoksella turvataan maanomistajien tasapuolinen kohtelu myös suunnittelu-
alueen tilojen omistajien osalta eikä kaavamuutoksella vaaranneta miltään osin emäti-
lojen ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteita. Myös muilla Rimminnie-
men ranta-asemakaava-alueen kiinteistöjen omistajilla on tasapuolinen mahdollisuus 
hakea omille kiinteistöilleen ranta-asemakaavan muutosta tonttikohtaisen rakennus-
oikeuden nostamiseksi. 
 
Arvioidaan, että tällä ranta-asemakaavan muutoksella ei vaikeuteta Päijänteen ranta-
alueiden muiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää ranta-alueitaan vastaa-
valla tavalla ominaisuuksiltaan samankaltaisissa olosuhteissa.  
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5.6.6 Taloudelliset vaikutukset  

 
Ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen ranta-asemakaavalla jäsentää ja 
turvaa rantoihin liittyvät taloudelliset arvot. Ranta-asemakaavan muutoksen voidaan 
arvioida nostavan alueen kiinteistöjen arvoa.   
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 
Alueella ei ole mitään erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä 
kaavan muutoksella synny tällaisia häiriötekijöitä. 
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5.6 Kaavamerkinnät 
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6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Ranta-asemakaavan muutos voidaan toteuttaa kaavan voimaan tulon jälkeen maan-
omistajien tarpeiden ja aikataulun mukaan. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista 
valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.  
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