
 

Liite 2 1 (4) 
Luonnosvaiheen palauteraportti  

  

   
 1.9.2020  

 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

Sysmän kunta  

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS  

Luonnosvaiheesta saadut lausunnot sekä kaavanlaatijan vastineet 

Sysmän kunnan laadittavana olevan Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavamuutoksen luonnosvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 8.4.2020 – 7.5.2020 välisen 

ajan.  
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LUONNOSVAIHEESSA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET 
1 LUONNOSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT 

 
1.1 Hämeen ELY-keskus 

Hämeen ELY-keskus, 7.5.2020 Vastine  

 
Osa-alue 1 Tohtaa 

Kaavamuutos lisää yhtenäisen vapaan rannan osuutta ja on lähtökohtaisesti perusteltu 
muutos. Luontoarvojen selvityksen jälkeen muutoksen edellytyksiin voidaan ottaa lo-
pullisesti kantaa.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Osa-alue 1 

Alueen luontoarvoja on tarkistettu maastokäynneillä 16.5. ja 17.5. Kaava-
luonnoksen esittämä siirto on mahdollista toteuttaa ja jopa suotavaakin, 
sillä nykyinen rakennuspaikka on keskellä viitasammakon reviiriä. Tämän 
lisäksi ranta-alueen ruoppausta tai vastaavia toimenpiteitä ei ole mahdol-

lista tehdä ilman ELY-keskuksen myöntämää poikkeamislupaa.  
Selvityksessä on myös todettu, että luo-alueen rajaus on virheellisesti 
merkitty. Kaavaehdotuksessa muutetaan luo-alueen rajaus oikeaksi. Luon-
toarvojen tarkistus on kirjattu osaksi selostusta ja se löytyy kohdasta 5.2.1 
Luontoselvityksen tarkistus, muutosalue 1. 
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Osa-alue 2. Lovela 
Suunnitellun uuden rakennuspaikan pohjavesiolosuhteet ja rakennettavuus tulee sel-
vittää. Rakennuspaikalla tulee varmistaa riittävä etäisyys pohjaveden pinnan tasoon. 
 
 
 

 
 
Osa-alue 3. Verkkosaaret 

Tekninen korjaus, ei huomautettavaa. 
 
Osa-alue 4 Taipale 

Kaavamuutoksella päivitetään käyttötarkoitusmerkintä tilanteen  
mukaiseksi. Suunnittelualue sijaitsee luonnon ja maiseman kannalta arvokkaalla alu-
eella (ma). Arviointi perinnemaiseman nykytilasta tehdään kevään/kesän aikana ennen 
ehdotusvaihetta. 
 
 
 

 

Osa-alue 5. Aurinkoniemi 
Alue 5 sijaitsee noin 27 km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta. Kaavaluonnoksessa 
osoitetaan sijainniltaan vastoin kaavaa toteutunut rakennuspaikka, ja muutetaan käyt-
tötarkoitus loma-asunnosta pysyväksi. Käyttötarkoituksen muutoksen perusteluna on 
VT 4 läheisyys. Ratkaisu edellyttää kattavampaa yhdyskuntarakenteellista tarkastelua 
ja perustelua siitä miten pysyvä asutus tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen ja 

miten palvelut ovat saavutettavissa. 
 
 
 
Osa-alue 6 Tuulentupa 

Osayleiskaavan päivittäminen lainvoimaisen käyttötarkoitusmuutoksen mukaiseksi. Ei 

huomautettavaa. 
 
Luontoselvitys on vuodelta 2004. Lähtökohtaisesti yli 10 vuotta vanhempia luontosel-
vityksiä voidaan pitää vanhentuneina. Osa-alueen 1 kohdalta luontoarvot on tarkoitus 
selvittää. Osa-alueen 2 luontoarvot esitetään myös tarkistettaviksi. Luontoselvityksen 
toteuttamisen ajankohdassa ja kohdentamisessa on hyvä ottaa huomioon kohteen tar-
joama elinympäristöpotentiaali. 

Vaikutusten arviointia esitetään täydennettäväksi pohjavesivaikutusten arvioinnilla 
(osa-alue 2) sekä vaikutuksilla yhdyskuntarakenteeseen ja perustuslain edellyttämään 
maanomistajien tasapuoliseen kohteluun (osa-alue 5). 

 

Osa-alue 2 
Pohjavesiolosuhteet ja rakennettavuus tulee selvittää rakennusluvan yh-
teydessä. Karilanmaa-Nikkaroinen pohjavesialueella on havaintoputki esi-
tetyn rakennuspaikan vieressä, josta voidaan tarkistaa pohjaveden kor-
keus. Kulttuurimaiseman arvioinnissa rakennuspaikan siirrolla olisi positiivi-
sempi vaikutus, sillä osoitetussa paikassa ei tarvitse tehdä merkittäviä 

pohjatöitä rakennuspaikalla.  
 
Osa-alue 3 

Merkitään tiedoksi. 
 
Osa-alue 4 

Alueelta on laadittu kesällä 2020 kulttuurimaiseman arviointi. Katselmuk-
sen perusteella alueella ei ole tällä hetkellä sellaisia maisemallisia arvoja, 
joita aikoinaan kaavaa laadittaessa on ollut, mm. niittyalueita on ummessa 
tai kasvamassa umpeen. Kaavamerkinnän muutoksella on vähäisiä vaiku-
tuksia maisemaan. Mahdollisesti maatalouden jatkuminen alueella saattaisi 
parantaa alueen kulttuurimaisemallisten arvojen säilymistä, kun alueen 
pelloista ja niityistä pidetään huolta. 

 

Osa-alue 5 
Rakennuspaikan muuttaminen vakituiseksi ei olennaisesti muuta alueen ra-
kennuskantaa, sillä saman tien varrella ja lähialueella on muitakin ympäri-
vuotisessa asuinkäytössä olevia rakennuksia. Vakituisessa asuinkäytössä 
olevat asutukset tuovat myös turvallisuutta lähialueelle, jossa on paljon 
vapaa-ajan asutusta eikä siellä olla jatkuvasti valvomassa omaisuuttaan. 

Sysmä on pieni kunta, jonka lähes kaikki palvelut ovat keskitetty kunnan 
keskustaan. Pidemmät ostos- ja asiointimatkat eivät siis ole mitenkään 
poikkeuksellisia kunnan alueella.  
 
Osa-alue 6 

Merkitään tiedoksi. 

 
 
Luontoselvitystä on tarkistettu kohteiden 1 ja 2 osalta keväällä 2020. Koh-
dealue 1:den osalta rakennuspaikan siirto on mahdollinen, sillä viitasam-
makon levinneisyys ei ulotu niin pitkälle kuin aikaisemmin luo-alue on piir-
retty. Luo-alueen rajausta on tarkennettu ja se poikkeaa merkittävästi ai-
kaisemmasta rajauksesta. Rajaus ei enää mene idässä niin pitkälle suoalu-

eelle kuin aikaisemmin.  
Luontoselvityksen perusteella kohteen 2 ympärillä on rannalla viitasamma-
koiden elinpiiriä ja mahdollinen kulku järvelle olisi niemen kärjestä. Myös 

rakennuspaikkaa tulisi siirtää pois soistuvalta alueelta. Rakennuspaikan 
uusi sijainti ja uudet luo-alueet ovat esitetty kaavaehdotuksessa. 
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Luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitysten valmistuttua vaikutusten arviointi 
myös niiden osalta tulee tarvittaessa täydennettäväksi. 
 
Kaavaselostuksessa todetaan, että melua saattaa aiheuttaa osalla suunnittelualueista 
valtateiden läheisyys. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee meluolosuhteet ja niiden vai-
kutus asumisen terveellisyyteen ja viihtyisyyteen arvioida tarkemmin. 

 

Kohteiden luontoselvitys on kirjoitettu osaksi kaavaselostusta. Ehdotettu 
rakennuspaikka sijaitsee pohjavesialueella harjanteen kärjessä.  
 
Vaikutusten arviointia on kaavaehdotuksessa täydennetty. 
 
 

 

 
1.2 Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 

Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, 21.4.2020 Vastine 

 

Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo antoi lausuntonsa 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n 3.1.2020 päiväämästä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta 17.2.2020. Museo esittää 24.2. päivätystä kaavaluonnoksesta lausuntonaan 
seuraavan. 
 
Arkeologinen kulttuuriperintö 
Viitaten edeltävään lausuntoonsa Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen 

vastuumuseo, arkeologia edellyttää, että kaavaluonnoksen kohdealueilla 1 ja 2 on jär-
jestettävä täydennysinventointi/maastotarkastelu. Museo voi suorittaa kyseisen tar-
kastelun virkatyönään kevään/alkukesän 2020 aikana. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema  
Kaavaan esitetyistä muutoksista kohteet 2 Karilanmaan Kuhusjärvellä ja 4 Nikkaroisen 

Enojärvellä sijoittuvat kaavassa luonnon ja kulttuurimaiseman kannalta arvokkaille alu-
eille (ma), jotka ovat perinnemaisemia. Kahusjärvi on myös osa kulttuuriympäristön 
tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokasta aluetta. Museo esitti osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman lausunnossa arvioimaan kyseisten perinnemaisemien nykyti-
laan ja niiden sietokykyä suunnitelluille muutoksille. Kaavan laatija on ilmoittanut, että 

kulttuuriympäristön inventointi ja perinnemaiseman nykytilan arviointi tehdään ennen 
ehdotusvaihetta. Museo ottaa kantaa muutoksiin viimeistään ehdotusvaiheen lausun-

nossa. Muilta osin luonnokseen ei ole huomautettavaa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Museo on tehnyt katselmuksen kohteille 1 ja 2 19.5.2020. Katselmuksien 

perusteella rakennuspaikan siirroille ei nähty esteitä.  
 
 
 
 
Alueelta on laadittu kesällä 2020 kulttuurimaiseman arviointi. Katselmuk-

sen perusteella alueilla ei ole sellaisia maisemallisia arvoja, etteikö käyttö-
tarkoituksen muutosta ja rakennuspaikan siirtoa voisi tehdä. 
 
Kohteen 2 rakennuspaikan siirrossa vaikutukset maisema-alueeseen ovat 
vähäiset, sillä rakennuspaikka ei sijoitu välittömästi järven rantaan ja ton-

tin ranta-alue sijoittuu niemen pohjoispuoliseen poukamaan ”piiloon”. Sil-
loinkin rakennukset näkyisivät ainoastaan ma-alueen järviosuuden pohjois-

kulmaan. Maisema-alueen arvot ovat jo valmiiksi huomattavasti heikenty-
neet. Maa-ainesten ottotoimintaan verrattuna rakennuspaikan muutos on 
hyvin pieni asia. 
 
Kohteessa 4 käytännössä mikään ei muutu, toki kaava mahdollistaa 1950-
luvun yksikerroksisen rakennuksen korvaamisen uudella suuremmalla 
enintään kaksikerroksisella asuinrakennuksella ja myös toisen asuinraken-

nuksen rakentamisen samalle tontille. Aiempikin merkintä mahdollisti erilli-
sen saunarakennuksen sekä talousrakennukset.  

Maisema-alueen arvo on siinä määrin heikentynyt, ettei mahdollinen uusi-
kaan asuinrakennus tai uudet asuinrakennukset ole uhkatekijöitä 
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maisemassa. Mahdollisesti maatalouden jatkuminen alueella saattaisi pa-
rantaa alueen kulttuurimaisemallisten arvojen säilymistä, kun alueen pel-
loista ja niityistä pidetään huolta. 
Rakennuslupia haettaessa on huomioitavaa, etteivät mahdolliset uudet ra-
kennukset ole kovin huomiota herättäviä tai poikkea muotokieleltään, mas-
soittelultaan tai värimaailmaltaan suuresti perinteisestä suomalaisesta ark-

kitehtuurista. 
 

 

1.3 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, 6.5.2020 Vastine 

 
Kunnan terveydensuojeluviranomainen on antanut lausunnon kaavahankkeen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu kaavaluon-
noksessa lukuun ottamatta rakennettavien kiinteistöjen hulevesien käsittelyä ja johta-
mista. Terveydensuojeluviranomaisen mielestä hulevesien käsittely tulisi huomioida ai-
nakin uusien rakennusten yhteydessä, erityisesti kun ne sijaitsevat järven rantaton-
teilla. Hulevesien hallintaan tulisi ottaa kantaa vähintään kaavaselostuksessa. 

 
Muilta osin terveydensuojelulla ei ole Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonnos-
vaiheen asiakirjoista huomautettavaa. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 
 
Kaavan yleismääräyksiin lisätään:  
”Alueen hulevesiä ei saa suoraa johtaa vesistöihin, vaan hulevedet on ensi-
sijaisesti imeytettävä korttelialueella. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
vesistöllisiin suojelutoimenpiteisiin.”  

 
 
 
 

 

1.4 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos, 4.5.2020 Vastine 

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on vastaanottanut 7.4.2020 lausuntopyynnön koskien 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittaista muutosta. 
 
Suunnittelualue koostuu kuudesta eri osa-alueesta, jotka sijaitsevat Majutveden, Ka-

husjärven, Luotikkaan, Nikkaroisten Enojärven sekä Sääksjärven ranta-alueilla. Kaa-
vamuutoksen tavoitteena on saattaa kaava muutosalueiden osalta vastaamaan nyky-
tilannetta sekä maanomistajien toiveita rakennuspaikkojen sijoittelusta ja käyttötar-
koituksesta.  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa koskien Etelä-Sysmän 
ranta- ja kyläyleiskaavan osittaista muutosta.  

 

 
Merkitään tiedoksi. 

 

 


