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Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutos 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 63§) edellyttää, että  

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja 

merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja 

vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus 

saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- 

ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja 

merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös 

kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireille tulosta tiedottamisesta 

säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.”1 

 

2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 

Suunnittelukohteita on seitsemän kappaletta.  

 

Kuva 1 Suunnittelukohteiden likimääräinen sijainti 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava hyväksyttiin Sysmän kunnanvaltuustossa 2007 ja 

kaava sai lainvoiman 2009. Ranta- ja kyläyleiskaavaan tehtiin muutoksia viimeksi 2013, 

silloin muutoskohteita oli 10 kappaletta. Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi 

kaavamuutoksen 17.3.2014 ja kaavamuutos sai lainvoiman 14.5.2014. 

 
1 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 63 § 
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Alkuperäisessä vuonna 2009 voimaan tulleessa kaavassa on jälleen ilmennyt 

muutostarpeita. Sysmän kunnan kaavoitustoimikunta käsitteli muutoskohteita 26.9.2019 

kokouksessa ja päätti aloittaa kaavamuutoksen valmistelun. Muutostarpeet ovat pääosin 

vähäisiä. 

Alue 1  

Alue 1 sijaitsee Saaren kylässä Majutveden rannalla. Kaavamuutos koskee 

rakennuspaikan siirtoa Sorsaniityn tilalta (781-414-3-100) Tohtaan tilalle (781-414-3-

175). Alue sijaitsee noin 14 km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta. 

Alueella 1 voimassa olevassa kaavassa tilalle RN:o 781-414-3-100 rakennuspaikka on 

osoitettu keskelle luo-aluetta ja rakentamiseen heikosti soveltuvalle maalle. 

Kaavamuutoksella siirretään RA-paikka saman maanomistajan tilalle RN:o 781-414-3-

175, jossa on rakentamiseen paremmin soveltuvaa kangasmaata ja mahdollistetaan 

yhtenäisempi vapaan rannan osuus. Rakennuspaikalla on myös osin luo-aluetta, joka 

tarkistetaan kaavanlaadinnan yhteydessä. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. RA-paikan siirto   Kuva 3. RA-paikan siirto -peruskartta  
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Alue 2 

 

Alue 2 sijaitsee Karilanmaan kylässä Kahusjärven rannalla. Kaavamuutos koskee Lovelan 

tilaa (781-403-2-105). Alue sijaitsee noin 17 km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa loma-asunnon rakennuspaikka Kahusjärven 

länsipuolelle tasaisemmalle maalle. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

          Kuva 4. RA-paikan siirto        Kuva 5. RA-paikan siirto -peruskartta  
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Alue 3 

 

Alue 3 sijaitsee Voipalan kylässä Luotikkaan Verkkosaaressa. Kaavamuutos koskee 

Haaviston (781-423-2-127) ja Päivärinteen (781-423-2-128) tiloja. Alue sijaitsee noin 5 

km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta. 

Alueella 3 yksi lomarakennuspaikka on kartalla sijoitettu väärään kohtaan. 

Kaavamuutoksessa lomarakennuspaikan symboli siirretään oikealle kiinteistölle. Alla 

olevat kuvat hahmottavat merkinnän siirtoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kuva 6. RA-paikan symbolin siirto      Kuva 7. RA-paikan symbolin siirto -peruskartta  
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Alue 4 

Alue 4 sijaitsee Nikkaroisen kylässä Enojärven rannalla, noin 16 km:n etäisyydellä 

Sysmän keskustasta. Kaavamuutos koskee Taipaleen (781-408-1-167) ja Taipaleen II 

(781-408-3-32) tiloja.   

Alueella 4 suunnittelualue on merkitty voimassa olevassa kaavassa erillispientalojen 

alueeksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa erillispientalojen käyttötarkoitus 

maatilojen talouskeskusten alueeksi. 

Kuva 8. Ote voimassa olevasta kaavasta.    Kuva 9. Suunnittelualue peruskartalla 
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Alue 5 

Alue 5 sijaitsee noin 27 km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta Sääksjärven eteläpäässä 

ja koskee Aurinkoniemen kiinteistöä (781-413-2-135) Rapalan kylässä. 

Kohteessa 5 rakennettu rakennuspaikka on kiinteistön pohjoisosassa kaavassa 

osoitetulla M-alueella, kun taas kaavassa osoitettu rakennettu lomarakennuspaikka on 

todellisuudessa rakentumaton. Kaavamuutoksessa RA-paikka osoitetaan oikeaan 

kohtaan kiinteistön pohjoisosaan ja kiinteistön eteläosa osoitetaan M-alueeksi. Samassa 

yhteydessä RA –rakennuspaikka muutetaan AP –rakennuspaikaksi. 

 

 

 

 

 

Kuva 10. RA-paikan siirto                                   Kuva 11. RA-paikan siirto -peruskartta 
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Alue 6 

Alue 6 sijaitsee Saaren kylässä Majutveden rannalla, noin 14 km:n etäisyydellä Sysmän 

keskustasta. Kaavamuutos koskee Tuulentupa kiinteistöä (781-414-3-44).  

Alueella 6 suunnittelualue on merkitty voimassa olevassa kaavassa loma-asuntojen 

alueeksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa loma-asuntojen alue (RA) 

käyttötarkoitus pientalojen alueeksi (AP). Poikkeuslupa on kunnasta saatu v. 2010. 

Kuva 12. Ote voimassa olevasta kaavasta.           Kuva 13. Suunnittelualue peruskartalla 
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Alue 7 

 

Alue 7 sijaitsee noin 30 km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta Iso-Mäkärin rannalla ja 

koskee Kärjenniemen kiinteistöä (781-410-12-3) Onkiniemen kylässä. 

Kaavamuutoksessa vielä rakentamaton loma-asunnon rakennuspaikka esitetään 

siirrettäväksi Käenniemen kärkeen paremmin rakennettavalle maalle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Kuva 14. RA-paikan siirto    Kuva 15. RA-paikan siirto -peruskartta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA 

 9 (15) 

    

24.2.2020, 2.9.2020    

    

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Satamakatu 22, 20100 Turku 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

3. Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Alueen maankäytön suunnittelua koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

(VAT).  

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 

Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 

tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston 

päätös tuli voimaan 1.4.2018.  

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat:  

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen:  

”Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 

aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 

Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 

edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 

tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla 

vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 

väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 

viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 

ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.” 2  
 

2. Tehokas liikennejärjestelmä:  

”Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta 

kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä 

varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön 

perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara-ja henkilöliikenteen solmukohtien 

toimivuudelle. 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja 

viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 

valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 

kehittämismahdollisuudet.” 2 

 

 

 

 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  

 
2 Lähde: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista   
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” Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  Uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 

varmistetaan muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 

terveyshaittoja. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 

vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit 

hallitaan muulla tavoin. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden 

kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten 

toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset 

kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.” 2 
 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

” Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 

arvojen turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 

yhteyksien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä 

viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 

hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten 

viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien 

alueiden säilymisestä.” 2 

5. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

”Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen 

ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan 

yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja 

kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden 

toteuttamismahdollisuudet. Voimajohto-linjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti 

olemassa olevia johtokäytäviä.” 2 

 

MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 

niiden toteutumista.  

 

 

 
 
 
 
 
 
2 Lähde: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista  
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Maakuntakaava 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on lainvoimainen kuulutusten myötä ja 

korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituksen. Maakuntakaava 2006 on kumottu 

uuden kaavan tullessa voimaan. 

Lakimuutoksen myötä ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovuttiin ja 

maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntakaavasta jätetyt valitukset 

kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä 29.1.2018. Korkeimmalle hallinto-

oikeudelle osoitettiin yksi valitus 20.6.2018, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi 

15.4.2019. Maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019.  

 

Kuva 16. Suunnittelukohteet maakuntakaavassa. Ei mittakaavassa. 

Suunnittelukohteelle yksi ei ole osoitettu erityistä merkintää. Kohde kaksi sijaitsee 

pohjavesialueella (pv 140) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta 

maakunnallisesti arvokkaalla alueella (vihreä vaakaviivoitus). Kohteita kolme, neljä ja 

viisi koskien ei ole osoitettu erityistä merkintää.  

Yleiskaava 

Alueella on voimassa Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava. Kaava sai lainvoiman 

vuonna 2009. 

Rakennusjärjestys 

Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. 

Maanomistus 

Suunnittelualueet ovat yksityisessä omistuksessa. 

4. Vaikutusalue 

Suunnittelualueiden vaikutusaluetta ovat suunnittelualueiden lähiympäristö. 
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5. Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä on mainittu ne tahot, jotka ovat osallisia 

kaavatyössä, kuten maanomistajat, kuntalaiset viranomaiset ja yhteisöt. 

Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa: 

”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 

mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen 

maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa 

suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 

arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 

asiasta.3” 

Osallistumismenettelyllä luodaan edellytykset sille, että kaavan sisällöstä, vaikutuksista 

ja muista oleellisista asioista keskustellaan riittävän varhaisessa vaiheessa niiden 

osallisten kanssa, joita asiat koskevat. 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutoksen osallisia ovat: 

 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: 

• kuntalaiset 

• kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat ja työntekijät 

 

Viranomaiset: 

• Päijät-Hämeen liitto 

• Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue  

• Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 

• Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 

• Sysmän kunnan kaavoitustoimikunta, kunnanhallitus, 

toimintaympäristövaliokunta sekä toimintaympäristövaliokunnan tie- ja 

lupajaosto 

• Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus 

 

 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys 

• Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri 

• alueella toimivat puhelin-, sähkö- ja vesiyhtiöt 

• kalastuskunnat, kylätoimikunnat, tiehoitokunnat 

 

 

 

 

 

 

 
3 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 62§ 
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6. Kaavoituksen kulku, osallistumismenettely ja tiedottaminen 

Kaavan vireille tulo  

Rantaosayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä (vireille tulosta) sekä kaavoituksen 

eri vaiheista (luonnos- ja ehdotusvaihe) tiedotetaan Lähilehdessä, kunnan 

ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.  

Kaavan valmistelu  

Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan kotisivuilla 30 

päivän ajan. Kaavan valmisteluaineistosta voi jättää kirjallisen tai suullisen mielipiteen. 

Kaavaehdotus  

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan kotisivuilla 30 päivän ajan. 

Osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen nähtävillä oloajan 

kuluessa.  

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa (MRL 65 §), ilmoitetaan 

kunnan kirjallinen perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.  

Kaavan hyväksyminen  

Kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuuston 

hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kunnan internet-sivuilla (Kuntalaki 140 §).  

Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen.  

Kaavan voimaantulo  

Valitusajan umpeuduttua tarkastetaan, onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo 

kuuluttaa. Kaavan voimaantulo kuulutetaan Lähilehdessä, kunnan kotisivuilla (internet) 

sekä kunnan ilmoitustaululla. 

7. Viranomaisyhteistyö 

Hämeen ELY-keskukselta ja Päijät-Hämeen alueelliselta vastuumuseolta pyydetään 

kirjallisesti lausunto luonnosvaiheessa. Ehdotusvaiheessa lausunto pyydetään 

tarvittaessa. Maakunnan liitolta pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa. 

8. Laadittavat selvitykset 

Yleiskaavan muutoksen laadinnassa käytetään hyväksi alueelle aiempien 

kaavaprosessien aikana laadittuja edelleen ajantasaisia selvityksiä. 

Mahdolliset selvitystarpeet tarkentuvat kaavaprosessin aikana. 
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9. Vaikutusten arviointi 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa 

laadittaessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). MRA 

1 §:ssä on määritelty tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon 

kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten 

tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta 

voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 

vaikutukset. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 

1. ympäristövaikutukset, 

2. yhdyskuntataloudelliset, 

3. sosiaaliset, 

4. kulttuuriset ja 

5. muut vaikutukset. 

Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan merkittäviä 

vaikutuksia. 

Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät 

välittömät ja välilliset vaikutukset: 

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen; 

• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin, olemassa 

olevaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin 

lähtötietoihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien 

ominaisuuksien analysointiin. 

 

10. Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

• Etelä-Sysmän luonto- ja maisemaselvitys 2005, Suunnittelukeskus Oy 

• Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2004 

• Sysmän kunnan rakennusjärjestys 2012 

• Sysmän kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013, Ramboll 

• Päijät-Hämeen maakuntakaava, 2014 

• Kulttuurihistoriallisten alueiden inventointi Sysmässä, osa ”Kuntien 

kulttuuriympäristöt” EU-hanketta 2005 

• Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava, 2009 

• Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutos, 2013 

• Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt (MARY) 

• Maakunnallisesti arvokkaat maisemat -lisäselvitykset (www.paijat-hame.fi) 
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11. Kaavoituksen tavoiteaikataulu 

• Kaavan vireille tulo  tammikuu 2020 

• Kaavan valmisteluaineisto helmi - maaliskuu 2020 

• Ehdotusvaihe   elo- syyskuu 2020 

• Hyväksyminen   loka - marraskuu 2020 

 

12. Yhteystiedot 

 Essi Carlson   

Maankäytön suunnittelija 

 Sysmän kunta 

 Kaavoituspalvelut 

 Valittulantie 5 

 19700 SYSMÄ 

 essi.carlson@sysma.fi 

 p. 044 7134 534 

Juha Suominen 

Aluepäällikkö, ins. YKS-451   

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  

Satamakatu 22   

20100 TURKU    

juha.suominen@fcg.fi    

p. 044 430 9975  

   


