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1. LAUSUNNOT 

1.1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Puhdistettava/kunnostettava maaperä -merkinnän poistamista kaavasta tulee harkita, sillä tilanne 

alueilla voi muuttua. Merkintä on siis kaavassa, vaikka alue olisi puhdistettu ja riski poistettu. 

Pilaantuneita maita on merkitty selostuksen mukaan kartalle MATTI -järjestelmän kohteista. MATTI 

-järjestelmässä ei välttämättä ole kaikkia mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. Voi siis olla ti-

lanne, että jokin jää kartalta puuttumaan. Kaavassa ei myöskään tulisi esittää kohteita, joiden 

sijaintitieto ei ole tarkka, ettei merkintä tule viereiselle kiinteistölle. MATTI -järjestelmän pima-

kohteet on hyvä olla tausta-aineistona, mutta niiden kaavassa esittämistä tulee harkita. 

VASTINE:  

Kaavakartta on tärkeä työväline kunnan viranomaisille. Jotta mahdollisesti kunnostettavat/puhdis-

tettavat maaperät tulevat varmasti huomioiduksi, pidetään merkinnät kaavakartalla, mutta lisä-

tään saa-kaavamerkinnän määräykseen sana mahdollisesti kunnostettava/puhdistettava maaperä. 

 

1.2 Päijät-Hämeen liitto 

Maakuntajohtaja: 

On tärkeää, että kaavassa on luotu edellytykset yhdyskuntarakenteen eheytymiselle osoittamalla 

uutta rakentamista jo rakennetuille alueille palveluiden läheisyyteen. Kehitettävä kylän raitti tukee 

Sysmän vireän keskusta-alueen kehittymistä. Olemassa olevan rakenteen tiivistäminen luo edelly-

tyksiä kestävien kulkutapojen käyttöön. 

Kaupan ratkaisujen osalta vähittäiskauppaa koskevia säännöksiä on muutettu maankäyttö- ja ra-

kennuslaissa 21.4.2017. Vähittäiskaupan suuryksikön pinta-alarajaa on nostettu 2000 neliömet-

ristä 4000 neliömetriin sekä poistettu velvoite osoittaa maakuntakaavan keskustatoimintojen alu-

eelle kaupan enimmäismitoitus ja huomioida kaupan laatu sijoitettaessa vähittäiskaupan suuryk-

sikkö keskusta-alueen ulkopuolelle. 

Sysmän kunta on säilyttämässä Otamon uuden P/KM alueen määräyksen ilman enimmäismitoitusta 

ja kaupan laadun mitoitusta. Vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismitoitus on edelleen osoi-

tettava maakuntakaavassa osoitettujen keskustatoimintojen ulkopuolella riittävällä tarkkuudella 

MRL 71 b§. Otamon kohdalla lainvoimaisessa maakuntakaavassa 2014 vähittäiskaupan enimmäis-

mitoitukseksi on määritelty 12 000 k-m2. Kaavaratkaisussa uusilla P/KM alueilla on huomioitava 

kaupan laadun mitoituksen puuttuessa, ettei alueiden kehittymisellä ole haitallisia vaikutuksia kes-

kustan kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Keskustan hiljentyminen on yleiskaavoituk-

sessakin todettu uhkana ja tähän on hyvä kiinnittää huomiota kaupan sijoittumisen ohjaamisessa 

keskustan ulkopuolelle. 

Kaavaselostukseen voisi tarkentaa, että Päijät-Hämeen maakuntakaava on saanut lainvoiman 

14.5.2019. Lisäksi kaavan lähdemateriaaliin olisi hyvä täydentää uudempina julkaisuina Päijät-

Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuodelta 2019 sekä Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturval-

lisuusohjelman Sysmän julkaisu vuodelta 2016. 

 

VASTINE:  

Tarkistetaan kaavamääräystä P/KM lisäämällä siihen maakuntakaavassa esitetty vähittäiskaupan 

enimmäismitoitus. 

Tarkennetaan kaavaselostukseen Päijät-Hämeen maakuntakaavan tilanne ja Päijät-Hämeen liiken-

nejärjestelmäsuunnitelma vuodelta 2019 sekä Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuusohjelman 

Sysmän julkaisu vuodelta 2016. 
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1.3 Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 

Osayleiskaavaehdotuksessa muinaisjäännökset (kohta 2.4.6. s. 31-32) on tarkistettu muinaisjään-

nösrekisteristä 11/2017. Tämän jälkeen tiedot muinaisjäännösten osalta ovat tarkentuneet muun 

muassa alueella suoritettujen arkeologisten kaivausten myötä (esim. Ihananiemen ja Sysmän kir-

kon muinaisjäännösalueet). Taajamaosayleiskaavan ehdotuksen kartat ja kohta muinaisjäännökset 

tulee päivittää vastaamaan tämän hetkistä muinaisjäännösten suojelun tilannetta. 

Lisäksi vuoden 2020 alussa voimaan astuneesta museoalan organisaatiouudistuksen takia kaava-

määräysten kohta Suojelu-/muinaismuistokohde tai -alue tulee muuttaa seuraavaan muotoon: 

”Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kai-

vaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on lain nojalla kielletty. Peltoviljely 

ja laiduntaminen on sallittua. Metsätalous on sallittu pois lukien maanpinnan alle ulottuvat toimet, 

kuten äestys tai koneellinen laikutus. Aluetta koskevista toimenpiteistä on pyydettävä lausunto 

Päijät-Hämeen alueelliselta vastuumuseolta. Indeksinumero viittaa kaavaselostuksen kohdenume-

rointiin.” 

VASTINE:  

Tarkistetaan kaava-asiakirjoja lausunnon mukaisesti. 

 

1.4 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskus 

Terveydensuojeluviranomainen on antanut lausunnon kaavahankkeen osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmavaiheessa sekä luonnosvaiheessa. Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, 

eikä terveydensuojeluviranomaisella ole muuta huomautettavaa. 

VASTINE:  

Kirjataan tiedoksi. 

 

1.5 Tie- ja lupajaosto 

Tie- ja lupajaoston aikaisempi lausunto on otettu hyvin huomioon. 

Saa-merkintään voisi lisätä sanan mahdollisesti, kunnostettava/puhdistettava maaperä tekstin 

eteen. Merkinnän informatiivisuutta pidetään hyvänä. 

Uusi asuntoalue Ylä-Vehkajärvellä, joka rajautuu luonnonsuojelualueeseen, tulee asemakaavoit-

taa. Asemakaavoituksessa on otettava huomioon, ettei alueelle voi osoittaa uutta rantarakenta-

mispaikkaa ilman tarkempia luontoselvityksiä. Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan 

ruoppaukset, vesi- tai ranta-alueelle läjittäminen, uuden uimapaikan rakentaminen tai uusien lai-

tureiden rakentaminen ovat Natura-alueella luvanvaraisia. 

VASTINE:  

Lisätään saa-kaavamerkinnän määräykseen sana mahdollisesti kunnostettava/puhdistettava maa-

perä. 

Kaikki osayleiskaavassa osoitetut uudet asuinalueet tulee asemakaavoittaa, lukuun ottamatta niitä 

alueita, joissa ranta-alue on tässä osayleiskaavassa mitoitettu. 
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2. MUISTUTUKSET 

2.1 Muistutus A 

Huolenamme on ohjeellinen ulkoilureitin yhteystarve keskustatoimintojen alueella, joka on mer-

kitty kulkevaksi ns. Mäen leipomon tontilla rannan ja asunnon välistä. Toteutuessaan reitti kulkisi 

kohtuuttoman läheltä asuinrakennusta ja pilaisi sen osan tontista, joka on arvokkain. Tonttikoko-

naisuuden arvo laskisi yhteyden rantaan katketessa ja rannanpuoleinen hoidettu puutarha olisi 

pilalla. Reitti tulisi aiheuttamaan myös rauhattomuutta asuintaloille kulkiessaan talon ikkunoiden 

editse. 

Toivomme, että reitti kiertäisi tontin nykyisen sijaintinsa kautta ja näin ei loukattaisi tonttikokonai-

suutta. Vetoamme yksityisomaisuuden suojaan ja kunnioittamiseen. 

VASTINE:  

Kaavassa on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitin yhdystarve Askonrannan, kirkonkylän sataman ja 

leirintäalueen välille. Yleiskaava ei mahdollista reitin toteuttamista, mutta siinä esitetään virkistys-

yhteyden tarve näiden toimintojen välille. Tarkemmat linjaukset tehdään yksityiskohtaisemman 

suunnittelun yhteydessä ja se edellyttää sopimuksia kiinteistönomistajien kanssa. 

Tarkistetaan yhteystarve-merkintää siten, että sen ohjeellisuus tulee paremmin esille. 


