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Tämä kaavaselostus koskee 12.3.2021 päivättyä Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan 
muutosta (kaavakarttalehdet 1 ja 2). 
 

1 TUNNISTETIEDOT 

 
Kaavan nimi: Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutos 
Kunta: Sysmä (781) 
Tilat:  Ranta-asemakaavan muutos koskee tiloja Vilmala 781-413-1-295, Hiili-

niemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, Hiiliranta 781-
413-1-300, Kiviranta 781-413-1-303, Lehmusranta 781-413-1-304 ja 
osaa tilasta Tuomaala 781-413-1-222. 

 
 
   
 
Ranta-asemakaavan muutosalueet sijaitsevat Sysmän kunnan länsiosassa Päijänteen 
ranta-alueilla. Hiiliniemen ranta-alue sijaitsee Rapalanniemen eteläpuolella Virmailan-
selän itärannalla ja Kaitaniemi Rapalanniemen pohjoispuolella Enostenlahden itäran-
nalla. Sysmän kirkonkylältä on alueille matkaa (teitse) n. 20 km. (Kuva 1 kannessa).  
 

   
 
Maanomistajat ja kaavamuutoksen laadituttajat: 
 
 Yksityiset kiinteistöjen omistajat 
 
Yhteyshenkilö: Tuomas Wallden 
p. 040 8383335, sposti. tuomas.wallden@towi.fi 
 
 
Kaavan laatija: 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa  
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA 
Arto Remes, maanmittausinsinööri (AMK)  
p. 040-1629193 
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu 26.9.2018. 
 
Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä: XX.X.–XX.X.2021 
 
Kaavaehdotus nähtävillä:  
 
 
Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät: 

 
Sysmän kunnanhallitus:    
 
Sysmän kunnanvaltuusto:  
 
Voimaantulo:   
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Vireille tulo- ja valmisteluvaihe 

 

 Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu on aloi-
tettu maanomistajien aloitteesta alkuvuodesta 2018. 

2018-2019 Luontoselvityksen laatiminen (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy/Petri Parkko). 
Maastotyöt 2018, raportti 15.12.2019. 

20.6.2018 
(§19) 

Ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja vi-
reille tulon käsittely Sysmän kaavoitustoimikunnassa. 

10.9.2018 
(§184) 

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

26.9.- 
26.10.2018  
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä. 
Kunta kuulutti 26.9.2018 kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman (OAS) nähtävillä olosta Lähilehdessä sekä kunnan ilmoitustau-
lulla ja Internet-sivuilla. Naapuritilojen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse.  

11/2018 Hiiliniemen alueen loma-asuntotonttien kiinteistöjen omistajilta tiedusteltiin ha-
lukkuutta osallistua kaavamuutokseen. Kyselyn perusteella tilat El Leon 781-
413-1-293, Vilmala 781-413-1-295, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, Kiviranta 
781-413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304 liitettiin mukaan ranta-asema-
kaavan muutoksen valmisteluun. Tilan El Leon 781-413-1-293 omistaja il-
moitti kuitenkin kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa jäävänsä pois kaava-
muutoksesta, koska kaavamuutoksella ei ollut mahdollista saavuttaa tilan 
781-413-1-293 osalta maanomistajan tavoitteen mukaista kaavaratkaisua. 

10.6.2019 Asikkalan kunnan suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu hyväksyi ranta-asemakaa-
van muutoksen pohjakartan. 

xx.xx.2021 
(§x) 

Ranta-asemakaavan muutosluonnoksen ja kaavamuutoksen valmisteluaineis-
ton käsittely Sysmän kaavoitustoimikunnassa. 

xx.xx.2021 
(§xxx) 

Sysmän kunnanhallitus hyväksyy ranta-asemakaavan muutosluonnoksen ja 
päättää kaavaluonnoksen ja kaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville 
asettamisesta. 

xx.xx. – 
xx.xx.2021 

Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävillä. 
Kunta kuuluttaa xx.xx.2021 kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Lähilehdessä 
sekä kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla. Naapuritilojen maanomistajia 
tiedotetaan kirjeitse. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisten lausunnot 
ja osallisilla on mahdollisuus ilmaista kaavaluonnoksesta mielipiteensä. 

 
Kaavaehdotusvaihe 

 

  

 

2.2. Ranta-asemakaavan muutos  
 

Ranta-asemakaavan muutos on laadittu Sysmän kunnan tilojen Vilmala 781-413-1-
295, Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, Hiiliranta 781-413-1-
300, Kiviranta 781-413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304 alueille sekä osalle tilan 
Tuomaala 781-413-1-222 aluetta. 
 
Ranta-asemakaavan muutos koskee Sysmän kunnanvaltuuston 20.8.2007 hyväksy-
män ja 17.10.2007 voimaan tulleen Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan 
loma-asuntojen korttelin (RA) 1 tontteja 1-4, korttelin (RA) 2 tontteja 3-4 sekä veneval-
kama-aluetta (LV-2) ja osaa maa- ja metsätalousalueesta (M). 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat loma-asuntojen korttelin (RA) 1 tontit 
1-4, korttelin (RA) 2 tontit 3-4, korttelin (RA) 3 tontti 1 ja korttelin (RA-1) 4 tontti 1 sekä 
maa- ja metsätalousaluetta (M).   
 
Ranta-asemakaavan muutos on laadittu huomioiden Sysmän kunnan Päijänteen ran-
tayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden ohjausvaikutus. Hiilinie-
men ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen rakennusoikeus on rantayleiskaavan 
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suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan yhteensä 11 rakennuspaikkaa ja rantayleis-
kaavan ohjausvaikutuksen mukainen tonttikohtainen enimmäisrakennusoikeus 500 k-
m2/rakennuspaikka. Vanhassa ranta-asemakaavassa on kaikkiaan yhdeksän loma-
asuntotonttia ja tällä ranta-asemakaavan muutoksella on osoitettu Päijänteen rantayleis-
kaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti kaksi uutta loma-
asuntotonttia. Toinen uusista loma-asuntotonteista on osoitettu Hiiliniemen ranta-alu-
eelle ja toinen Kaitaniemen ranta-alueelle.  
 
Kaavamuutoksella on osoitettu kuusi loma-asuntotonttia kaavamuutoksessa mukana 
oleville jo rakentuneille kiinteistöille. Hiiliniemen korttelin 1 kaavatontteihin 1-4 on osoi-
tettu lisäaluetta nykyisten kiinteistöjen takaa Tuomaalan tilan 781-413-1- 222 alueelta. 
Myös korttelin 2 tontti 4 on osoitettu vanhan kaavan mukaista kaavatonttia laajempana. 
Hiiliniemen kaavatonttien laajennusalueiden ja Hiiliniemen ranta-alueelle osoitetun uu-
den loma-asuntotontin osalta kaavamuutoksella muutetaan maa- ja metsätalousaluetta 
(M) loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Kaitaniemen kaava-alueen osalta kaavamuu-
toksella muutetaan vanhassa ranta-asemakaavassa Kaitaniemeen osoitettu yksityiseen 
tai alueen osakkaiden käyttöön tarkoitetuksi venevalkama-alue (LV-2) korttelin 4 (RA-1) 
loma-asuntotontiksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaavamuutoksella osoitet-
tujen loma-asuntotonttien tonttikohtaiseksi rakennusoikeudeksi on osoitettu ranta-
osayleiskaavan ohjausvaikutus (7 % pinta-alasta ja enintään 500 k-m2) huomioiden 350 
- 500 k-m2 / tontti.   
 

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 

 
  Ranta-asemakaavan muutosalue muodostuu kiinteistöön Tuomaala 781-413-1-222 

kuuluvista Hiiliniemen ja Kaitaniemen mantereen ranta-alueista sekä Hiiliniemen alu-
eella sijaitsevien kiinteistöjen Vilmala 781-413-1-295, Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiilinie-
menranta 781-413-1-299, 781-413-1-300 Hiiliranta, Kiviranta 781-413-1-303 ja Leh-
musranta 781-413-1-304 alueista. Kaavamuutos koskee myös Hiiliniemen edustan pie-
niä saaria, jotka kuuluvat kiinteistöihin 781-413-1-222, 781-413-1-295, 781-413-1-303 
ja 781-413-1-304.  (Kuvat 2 ja 3). 
 
Hiiliniemen mannerrannan ranta-asemakaavan muutosalueen tiloille Vilmala 781-413-
1-295, Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, 781-413-1-300 Hiili-
ranta, Kiviranta 781-413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304 on rakentunut loma-
asunto sekä muita rakennuksia alueen voimassa olevaan ranta-asemakaavaan perus-
tuen. Tiloihin 781-413-1-295, 781-413-1-303 ja 781-413-1-304 kuuluu voimassa olevan 
ranta-asemakaavan loma-asuntoalueen lisäksi myös kaavan mukaista maa- ja metsä-
talousaluetta Hiiliniemen edustan saarista ja/tai Hiiliniemen mannerrannalta. Kaavan 
muutosalueeseen kuuluvat Tuomaalan tilan 781-413-1-222 Hiiliniemen ja Kaitaniemen 
ranta-alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Tilan 781-413-1-222 Hiiliniemen 
ranta-alueella on lisäksi Hiiliniemen loma-asuntotonteille johtavaa tiestöä. Myös tilan 
Kaitaniemen palstalla kulkee Kaitaniemen kärkeen johtava tie. 
 
Kaavan muutosalueiden pinta-ala on yhteensä n. 15,2 ha ja muutosalueisiin kuuluu 
Päijänteen rantaviivaa yhteensä 2,06 km.   
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Kuva 2. Hiiliniemen suunnittelualue on esitetty likimääräisesti punaisella värillä. 
 

 

 
Kuva 3. Kaitaniemen suunnittelualue on esitetty likimäärin punaisella värillä. 
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781-413-1-222 

781-413-1-304 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 verkoston alueet  

 
Ranta-asemakaavan muutosalueilla ei ole luonnonsuojelualueita eikä Natura 2000- 
verkostoon kuuluvia alueita. Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo. 
 
Suunnittelualueeseen kuuluvan Hiiliniemen ranta-alueen edustan vesialue kuuluu Päi-
jänteen Natura 2000 -alueeseen ja läheiset suuremmat saaret myös Päijänteen kan-
sallispuiston (KPU040028) luonnonsuojelualueeseen. Natura-alue sijaitsee lähimmil-
lään suunnittelualueeseen kuuluvasta Hiiliniemen edustan Marketansaaresta n. 80 m 
etäisyydellä. Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo. 
 
Päijänteen Natura 2000 -alue (FI0335003) kuvaus: Päijänteen alue käsittää kymmeniä 
rakentamattomia saaria ja luotoja sekä osia asutuista saarista. Kirkas- ja puhdasveti-
nen Päijänne on karu järvi, joka kuuluu pohjaruusukekasvillisuuden luonnehtimaan jär-
vityyppiin. Kalalajistoon kuuluu runsaasti vaateliaita lohikaloja, kuten siika, muikku ja 
taimen. Päijänteen alue on suurten sisävesien linnuston suojelun kannalta tärkeä. Osa 
kohteesta on Päijänteen kansallispuistoa. (www.ymparisto.fi) 
 
Suunnittelualueeseen kuuluvan Hiiliniemen ranta-alueen eteläpuolella lähimmillään n. 
130 m etäisyydellä Tuomaalan tilan 781-413-1-222 rajasta sijaitsee luonnonsuojelulain 
29 §:n mukaisen luontotyypin suojelualue (Hernevuoren lehmusrinne, LTA300188) ja 
lähimmillään n. 250 m etäisyydellä Hernevuoren rannan luonnonsuojelualue 
(YSA207243). Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo. 
 

Ranta-asemakaavan muutoksen luontoselvitys (2019) 
 
Suunnittelualueen Hiiliniemen ranta-alueen eteläosaan ja Kaitaniemeen on laadittu 
luontoselvitys 15.12.2019 (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy/Petri Parkko), joka on selos-
tuksen liitteenä 1. Luontoselvityksen liito-oravainventoinnin maastotyöt tehtiin 
19.4.2018 ja arvokkaiden elinympäristöjen sekä uhanalaislajiston ja muiden direktiivi-
lajien esiintymiä kartoitettiin 13.7.2018.  
 
Luontoselvityksessä on kuvattu suunnittelualueen luonnonoloja yleisesti seuraavasti: 
 
Hiiliniemen eteläosan selvitysalueen Kalliojyrkänteen ja rannan välissä esiintyy tulva-
vaikutteista sekametsää. Isoulpukka kasvaa karun Päijänteen rannoilla niukkana ja 
myös ilmaversoiskasvustot ovat hyvin harvoja. Eteläosan pienessä poukamassa kas-
vaa terttualpia. Jyrkänteen eteläpuolella kasvaa vanhoja mäntyjä ja lounaaseen viettä-
vässä lehtomaisessa rinteessä sinivuokkoa, kevätlinnunhernettä ja sormisaraa. Puolu-
koiden lehdiltä löytyi 13.7.2018 imentäjälkien perusteella varpuluteita.  Jyrkänteen 
päällä on louhikkoa, vanhoja mäntyjä, koivua sekä pensaskerroksessa kotikatajaa. Mo-
nin paikoin esiintyy pienialaisia poronjäkälikköjä.  Hiiliniemen selvitysalueen pohjoisin 
osa on harvennettua kuusivaltaista ja varttunutta sekametsää mustikkatyypin kan-
kaalla, jonka kenttäkerroksessa kasvaa metsämaitikkaa. Metsämaitikka on EU:n luon-

todirektiivin IV-liitteen lajin kirjoverkkoperhosen toukkien ravintokasvi. 
 

Kaitaniemen selvitysalue on kapea niemi, johon johtaa koivuvaltaisten metsien reunus-
tama, ympärikääntöpaikkaan päättyvä tie. Puustona kasvaa koivujen lisäksi tervalep-
pää, mäntyä, kuusta ja kotipihlajaa sekä paikoin harmaaleppää. Lahopuuta esiintyy hy-
vin niukasti. Pensaskerroksessa kasvaa paikoin lehtokuusamaa ja kotikatajaa. 
Kärjen kenttäkerros on hyvin aukkoinen, mutta muuten alue on reheväkasvuinen: pa-
lomaitohorsmakasvustoja, metsäkastikkaa, hieman kangasmaitikkaa sekä nuokkuhel-
mikkää, niittynurmikkaa ja nurmirölliä. Rannat ovat kivikkoisia ja karuja, joten vesikas-
villisuus on niukkaa. Aivan niemen kärjessä ja itäreunassa on vähän vesiruovikkoa.   
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Luonnonsuojelu  
 

Hiiliniemen alueen etäisyys lähimpään luonnonsuojelualueeseen on noin 130 metriä. 
Kaavamuutoksella ei ole luontoselvityksen mukaan heikentävää vaikutusta luonnon-
suojelualueen luontoarvoihin.    
 
Arvokkaat elinympäristöt 
 
Luontoselvityksessä todetaan, että Hiiliniemen suunnittelualueen jyrkänteen ja rannan 
välinen metsä on edustavaa ja varsin luonnontilaista tulvametsää, jossa esiintyy kohta-
laisesti lahopuuta. Sisämaan tulvametsät on erittäin uhanalaiseksi EN arvioitu luonto-
tyyppi, mutta sillä ei ole lakistatusta. Luontoselvityksen tavoitteena esitetään, että ran-
tametsä pyritään kuitenkin jättämään mahdollisimman suurelta osin rakentamisen ja 
hakkuiden ulkopuolelle. 
 
Luontoselvityksessä ei rajattu Kaitaniemen alueelta arvokkaita elinympäristöjä. 

 
EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

  
Luontoselvityksen mukaan Hiiliniemen alueella on paikoin vaarantuneeksi (VU) arvioi-
dulle liito-oravalle sopivaa habitaattia, mutta lajista ei tehty havaintoja luontoselvityksen 
maastotöissä. Viitasammakon kutemiseen Hiiliniemen rannat ovat liian karuja ja myös 
IV-liitteen sudenkorentolajien lisääntyminen alueella on epätodennäköistä. Alueella 
kasvaa kirjoverkkoperhosen ravintokasveja, kangasmaitikkaa ja metsämaitikkaa. Per-
hosen lisääntyminen jyrkänteen päällä voisi olla mahdollista, mutta lajille hyvää elinym-
päristöä on vain hyvin pienialaisesti. 
 
Kaitaniemessä ei havaittu IV-liitteen lajeja ja niiden esiintymisen todennäköisyys on 
hyvin vähäinen. Alueella kasvaa kirjoverkkoperhosen tärkeintä ravintokasvia, kangas-
maitikkaa, mutta alue ei ole hyvää lisääntymishabitaattia lajille. 
 

Uhanalaislajisto 

 
Hiiliniemen alueella tehtiin luontokartoituksen aikana havaintoja kahdesta uhanalai-
sesta lintulajista: erittäin uhanalaisesta EN hömötiaisesta ja vaarantuneesta VU töyh-
tötiaisesta. Molemmat lajit pesivät lahopökkelöissä, joita alueella esiintyy monin pai-
koin. 
 
Kaitaniemessä ei havaittu uhanalaisia eliölajeja ja niiden esiintyminen on melko epäto-
dennäköistä. 
 
Linnusto 
 
Hiiliniemen alueen tulvametsä sopisi luontoselvityksen mukaan luonnonsuojeluase-
tuksella erityisesti suojeltavan ja vaarantuneeksi VU arvioidun valkoselkätikan (Dend-
rocopos leucotos) ruokailu- ja pesimäalueeksi. Osa kuolleiden puiden ruokailusuppi-
loista oli todennäköisesti lajin tekemiä. Valkoselkätikkaa ei kuitenkaan havaittu 
vuonna 2018 kummallakaan maastokäynnillä. Alueella on uhanalaisille töyhtötiaiselle 
ja hömötiaiselle sopivaa pesimähabitaattia ja pesintään sopivia pökkelöitä, joiden 
säästäminen rakentamisen ja hakkuiden yhteydessä on suositeltavaa.  
 
Kaitaniemen rannassa tehtiin 13.7.2019 pesimiseen viittaava havainto rantasipistä ja 
västäräkistä.  

 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen luontoselvitys (2005) 

 
Hiiliniemen ja Ruissaarten 17.10.2007 voimaan tullutta alkuperäistä ranta-asemakaa-
vaa varten on laadittu luontoselvitys syksyllä 2005. Luontoselvitys on laadittu Hiilinie-
men mantereen ranta-alueille. Rakentamisen ulkopuolelle jäävien saarien 
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luontoarvoja ei inventoitu. Selvityksen laati biologi, FM Pirjo Rautiainen. Hiiliniemen 
ranta-alueelta ei löytynyt uhanalaisia, rauhoitettuja tai direktiivikasvilajeja eikä myös-
kään metsälain määrittelemiä erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai luonnonsuojelulain 
suojeltavia luontotyyppejä. Alueelta ei myöskään löytynyt merkkejä liito-oravan esiin-
tymisestä. Luontoselvityksen johtopäätöksissä esitettiin, että erityisesti rannan lehti-
puusto olisi suotavaa jättää hakkaamatta. Muita säilyttämisen arvoisia kohteita esitet-
tiin olevan kaksi maisemallisesti komeaa mäntyä sekä alueen pohjoisosan kaunis rau-
duskoivikko. 
 
Luontoselvityksessä esitetyt maisemallisesti arvokkaat männyt on huomioitu 
17.10.2007 voimaan tulleessa ranta-asemakaavassa luonnonmukaisena säilytettävän 
alueen osan rasterimerkinnällä ja kaavamääräyksellä, jonka mukaan alueella kasva-
vat männyt tulee säilyttää. Kyseiset männyt eivät sijaitse kaavan muutosalueella. 
 

Maisema  
Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen luonto- ja mai-
semaselvitys luonnehtii selvityksen osa-alueen 15. (Paatsalon alue), johon Hiilinimen 
ranta-alue sijoittuu, maisemaa ja ympäristöä seuraavasti: 
 
Virmailanselän rannat Paatsalon pohjoispuolella ovat aallokolta suojattomia eroosio-
rantoja. Ranta on enimmäkseen kaltevasti viettävä, vesirajan molemmin puolin kova-
pohjainen. Vesiraja on huuhtoutunut kivikkoiseksi ja lohkareiseksi. Suojaisia kasautu-
mirantoja ei juuri ole edes poukamien rannoilla. Särkiniemen kaakkoispuolella manner-
ranta muuttuu suojaisammaksi Paatsalon ja lukuisten pienten metsäisten saarten an-
siosta. Lähes kaikki osa-alueen saaret ja luodot kuuluvat Päijänteen kansallispuistoon. 
Hernevuoren alueella ranta jatkuu suoraviivaisena ja kovapohjaisena. Hernevuoren 
massiivisen rantarinteen metsät ovat yhdessä Paatsalon ja pienempien saarten ohella 
osa-alueen tärkeimmät maisemaelementit. 
 
Rantametsät ovat puustoltaan ja kasvillisuudeltaan vaihtelevia. Lehdot ja lehtomaiset 
kankaat ovat melko yleisiä. Kivikkoisilla rantarinteillä on paikoin kuivahkoa lehtoa. Eten-
kin rehevimmät metsät ovat yleisesti lehtipuustoisia. Särkiniemestä pohjoiseen ranta-
maasto muuttuu loivapiirteisemmäksi ja samalla metsät karuuntuvat. Tankkelinvuoren 
laajoilla rantarinteillä on tuoreen ja kuivahkon kankaan metsiä. Suuri osa metsistä on 
mäntyvaltaisia ja väljäpuustoisia. 
 
Rantaosayleiskaavan muutoksen luonto- ja maisemaselvityksessä esitetyistä alueen 
tärkeimmistä maisemaelementeistä Hernevuori (korkein kohta) sijaitsee Hiiliniemen 
kaavan muutosalueen eteläosasta n. 700 m itään ja Paatsalon saari n. 1,5 km etäisyy-
dellä Hiiliniemen kaavan muutosalueen eteläosasta lounaaseen. 
 
Hiiliniemen ranta-asemakaavan muutosalueella ei ole maisemallisesti erityisiä rannan-
osia, kuten ympäristöään korkeampia rannanosia, laaja-alaisia avokallioita tai vesis-
tölle näkyviä kalliojyrkänteitä. Hiiliniemen ranta-alueen edustan saaret ovat näköes-
teenä siten, että Hiiliniemen ranta-alue ei näy laajasti kaukomaisemassa. 
 
Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen luonto- ja mai-
semaselvitys luonnehtii selvityksen osa-alueen 14. (Rapalanniemi), johon Kaitanimen 
ranta-alue sijoittuu, maisemaa ja ympäristöä seuraavasti: 
 
”Enostenlahti Rapalanniemen pohjoisrannalla on laajin ruovikkorantainen matalan ve-
den alue.” 
 
”Metsät ovat Rapalanniemen pohjoisrannalla karumpia kuin lounaisrannalla. Rapalan-
lammen alueella on vielä yleisesti lehtomaista kangasta ja lehtoja, mutta Enostenlah-
den rannoilla, Korpiniemessä ja Rantavuoren alueella vallitsevat kuivahkon kankaan 
kallioiset metsät ja tuoreen kankaan metsät.” 
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Enostenlahden länsiosan lahtialue on rajattu rantaosayleiskaavan muutoksen luonto- 
ja maisemaselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. Aluetta on kuvattu ranta-
osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksessä seuraavasti:  
 
Enostenlahti on laaja kahdesta lahdesta ja karikkoisesta osasta koostuva matalan ve-
den alue. Lahtien pohjukoissa on kapeat sara- ja ruokoluhtavyöhykkeet. Avovesialu-
eella on runsasta kelluslehtiskasvillisuutta ja paikoin helofyyttisaarekkeita. Enostenlah-
den alue on linnustollisesti arvokas. Lahti on harvoja laulujoutsenen pesimäpaikkoja 
suunnittelualueella. Lahdella pesii runsas lokkilinnusto, 8-10 paria kalalokkeja, kymme-
nen parin pikkulokkikolonia ja kolme paria kalatiiroja. Pikkulokkien pesimäpaikka on 
lahden suun karikolla. Lisäksi lahden linnustoon kuuluvat ruokokerttunen, pajusirkku, 
kuikka ja härkälintu. Rantametsien linnustossa on kuhankeittäjiä. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen Kaitaniemen rannanosa sijaitsee Enostenlahden itä-
rannalla. Kaitaniemen ranta-alue sijaitsee lähimmillään n. 250 m etäisyydellä ranta-
osayleiskaavan muutoksen luonto- ja maisemaselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi 
alueeksi esitetystä Enostenlahden länsiosan alueesta.  
 
Kaitaniemen ranta-asemakaavan muutosalueella ei ole maisemallisesti erityisiä ran-
nanosia, kuten ympäristöään korkeampia rannanosia, laaja-alaisia avokallioita tai ve-
sistölle näkyviä kalliojyrkänteitä, mutta kapea niemenkärki erottuu vesialueen lähimai-
semassa ympäristöstään. Matala metsäinen useiden saarien taakse jäävä niemeke ei 
kuitenkaan ole kaukomaisemmassa näkyvä maisemakohde. 
 

Vesistö  
Hiiliniemen kaavan muutosalueen osa sijaitsee Päijänteen Virmailanselän itärannalla 
ja Kaitaniemi Rapalanniemen pohjoispuolella Päijänteen Enostenlahden itärannalla. 
Päijänne on Kymijoen vesistön pääjärvi ja Suomen toiseksi suurin järvi. Päijänteen sel-
kävedet ovat karuja, kirkasvetisiä ja laadultaan erinomaisia. Vesistönä Päijänne tarjoaa 
erinomaiset virkistyskäyttömahdollisuudet.   
 

Virkistys 
Suunnittelualueen yleinen virkistyskäyttö perustuu lähinnä jokamiehenoikeudella ta-
pahtuvaan liikkumiseen. Hiiliniemen kaavan muutosalueen osalla ja Kaitaniemen alu-
eella ei ole erityistä merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. 
 
Hiiliniemen suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Kosiankuuransaari, Riuttasaari 
Lehtisaaret, Latosaaret ja Paatsalon saaret kuuluvat Päijänteen kansallispuistoon 
(KPU040028). Kansallispuistoon kuuluu kaikkiaan noin 50 rakentamatonta Päijänteen 
saarta ja luotoa sekä osia asutuista saarista. Kansallispuiston virkistyskäytön kannalta 
merkittävimmät kohteet ovat suurin saari Kelvenne sekä Pulkkilanharju, jotka sijaitse-
vat Padasjoen ja Asikkalan kuntien alueilla.  

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Rakennuskanta ja väestön rakenne 

 
Hiiliniemen ranta-asemakaavan muutosalueen tiloille Vilmala 781-413-1-295, Hiili-
niemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, 781-413-1-300 Hiiliranta, Kivi-
ranta 781-413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304 on rakentunut loma-asunto sekä 
muita rakennuksia voimassa olevaan ranta-asemakaavaan perustuen. Kaitaniemen 
ranta-asemakaavan muutosalue on rakentamaton. 
 
Ranta-asemakaavan muutosalueeseen kuulumattomien Hiiliniemen vanhan kaava-
alueen kiinteistöjen 781-413-1-192 ja 781-413-1-194 alueelle on rakentunut lomara-
kennus sekä muita rakennuksia. Tilan 413-1-293 alueelle on rakentunut saunamökki.  
 
Kaitaniemen suunnittelualueen eteläpuolinen Enostenlahden itäranta on tiiviisti raken-
nettua loma-asuntoaluetta. Myös Enostenlahden muille ranta-alueille on muodostunut 
loma-asutusta ja myös yksittäisiä vakituisen asumisen rakennuspaikkoja. 
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Kaitaniemestä koilliseen sijaitsevan Korpiniemen rannalla on vanhaa loma-asutusta. 
Hiiliniemen kaavan muutosalueen välittömän lähiympäristön rannoilla ei ole vanhaa 
rantarakentamista. Hiiliniemen kaavan muutosalueen eteläpuolelle on kuitenkin osoi-
tettu Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksessa neljä vielä toteutumatonta lomara-
kennuspaikkaa ja myös alueen pohjoispuolisen Särkiniemen alueelle on osoitettu kaksi 
uutta lomarakennuspaikkaa. Lisäksi Särkilahden alueella on yksi ranta-asemakaavaan 
perustuva vielä rakentumaton loma-asuntotontti. 
 
     

Palvelut 
Suunnittelualueen peruspalvelut löytyvät Sysmän kirkonkylästä. Sekä Hiiliniemestä 
että Kaitaniemestä on matkaa kirkonkylälle noin 20 km. 
 

Liikenne 
 

Suunnittelualue ja vanhan kaavan mukaiset rakentuneet loma-asuntotontit ovat hyvin 
saavutettavissa olevaa tiestöä pitkin. Hiiliniemen alueen loma-asuntotonteille kuljetaan 
Vääksyntieltä (yhdystie 314) Huhtjärventien (K14922 Huhtjärven yksityistie) ja Nuutti-
lantien (K12022 Hernevuoren metsätie) kautta. Nuuttilantieltä haarautuu Hiiliniementie 
(K11871/ 8 ja 12 m), joka toimii tonttialueita palvelevana kokoojatienä. Kaikille Hiilinie-
men loma-asuntokiinteistöille on perustettu tieoikeus Tuomaalan tilan 781-413-1-222 
kautta ja kiinteistökohtaiset tiet on jo rakennettu.  
 
Kaitaniemeen kuljetaan Vääksyntien (yhdystie 314) ja Rapalantien (yhdystie 15034) 
kautta. Rapalantieltä lähtevä Kaitaniementie jatkuu Tuomaalan tilan 781-413-1-222 
Kaitaniemen palstalle saakka. Tuomaalan tilalla 781-413-1-222 on tieoikeus Kaitanie-
men tiehen (000-2016-K23676) / 5 m). 
 
Tuomaalan tilan 781-413-1-222 Kaitaniemen palstan itärannan osaan on ollut kolmella 
kiinteistöllä venevalkamaoikeus. Venevalkamaoikeudelle ei kuitenkaan ole ollut tar-
vetta eikä Kaitaniemeä ole käytetty venevalkamana. Venevalkamaoikeus on poistettu 
tarpeettomana maanmittaustoimituksessa 17.12.2020. Toimitus ei ole vielä lainvoimai-
nen.   
 
  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologia 
 
Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden rakennet-
tujen kulttuuriympäristöjen alueisiin eikä alueella sijaitse tunnettuja muinaismuistolailla 
rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.  
 
Alkuperäiseen kaava-alueeseen kuuluvan läntisemmän Ruissaaren koillisrannalla si-
jaitsee mahdollinen muinaisjäännös (1000007067); Historiallisen ajan maara-
kenne/kuoppa (Pyöreä maakuoppa, jonka halkaisija on 2 m ja syvyys 0,5 m) (Museo-
viraston muinaisjäännösrekisteri) 
 
 

Tekninen huolto 
 
Suunnittelualueita ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Hiiliniemen alueen loma-
asuntotonttien vesihuolto ja jätevesien käsittely on järjestetty rakennuspaikkakohtai-
sesti ja loma-asuntotontit on liitetty sähköverkkoon. 
 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Suunnittelualueilla tai niiden lähiympäristössä ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöiden 
lähteitä. 
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3.1.4 Maanomistus 

  
Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 
 

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 voimaan 
tullut Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 (Kuva 4). Suunnittelualueelle ei kohdistu 
maakuntakaavavarauksia. 
 

 
 
Kuva 4. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Kaavan muutosalueiden likimääräinen 
sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 
 
 

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.   
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Rantaosayleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueelle voimassa olevaa ranta-ase-
makaavaa kuvaava rajausmerkintä lukuun ottamatta Mätäkallio- nimisen saaren alu-
etta ja Hiiliniemen ranta-alueelle on merkitty voimassa olevan ranta-asemakaavan mu-
kaisesti yhdeksän uutta lomarakennuspaikkaa. Lisäksi läntisemmän Ruissaaren koil-
lisrannalle on osoitettu muinaismuistolain rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen 
kohdemerkintä (SM 1e) (Kuvat 5 ja 6). 
 

 
Kuva 5. Ote Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta Hiiliniemen alu-
eelta. 
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Kuva 6. Ote Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta Kaitaniemen ja 
Ruissaarten alueilta 
 

 
Ranta-asemakaava 
 
Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan 
20.8.2007 § 28 ja kaava tuli voimaan 17.10.2007. Voimassa olevassa ranta-asema-
kaavassa on osoitettu Hiiliniemen mannerrannalle kaksi loma-asuntojen korttelialuetta 
(RA), joilla on yhteensä yhdeksän loma-asuntotonttia. Loma-asuntotonttien rakennus-
oikeus on enintään 250 k-m2/tontti. Kaitanimen alue on osoitettu yksityiseen tai alueen 
osakkaiden käyttöön tarkoitetuksi venevalkama-alueeksi (LV-2). Kaava-alueeseen 
kuuluvat saaret sekä Hiiliniemen ranta-alue rakentamisalueita lukuun ottamatta on 
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) (Kuvat 7 ja 8).  
 
Ranta-asemakaavan muutos koskee Hiiliniemen kaava-alueen osan RA- korttelin 1 
tontteja 1-4 ja RA- korttelin 2 tontteja 3 ja 4 sekä kaavan muutosalueen kiinteistöihin 
kuuluvia mannerrannan ja mannerrannan edustan saarien maa- ja metsätalousalueita 
(M). Kaavamuutos koskee Ruissaarten kaava-alueen osan Kaitaniemen venevalkama-
aluetta (LV-2).  
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Kuva 7. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta Hiiliniemen kaava-alueen osalta. Ranta-
asemakaavan muutosalue on rajattu likimäärin sinisellä viivalla. 
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Kuva 8. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta Ruissaarten ja Kaitaniemen kaava-alu-
eiden osalta. Ranta-asemakaavan muutosalue on rajattu sinisellä viivalla. 

 
Rakennusjärjestys 

 
Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012.  
 

Rakennuskiellot 
 
Alueella ei ole rakennuskieltoa. Voimassa oleva ranta-asemakaava ohjaa alueen ra-
kentamista. 

 
Pohjakartta 

 
Ranta-asemakaavan muutosta varten on laadittu Hiiliniemen ja Kaitaniemen kaavan 
muutosalueille 1:2000- mittakaavainen pohjakartta, jotka Asikkalan kunnan suunnitte-
luinsinööri Ahvo Kunttu hyväksyi 10.6.2019 kaavamuutoksen pohjakartaksi.  
 
Kaavamuutoksen pohjakartta on koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK26 ja korkeus-
järjestelmässä N2000. 
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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.  
 
Hiiliniemen kaavan muutosalueen pohjoispuolisella Särkilahden alueella sijaitsee yksi 
Hevoshiekan ranta-asemakaavaan kuuluva kaava-alueen osa. Hevoshiekan ranta-
asemakaavassa on osoitettu Särkilahden ranta-alueelle yksi loma-asuntotontti.  
 
Sysmän Päijänteen voimassa olevan rantaosayleiskaavan alueella on laadittu vanho-
jen ranta-asemakaavojen muutoksia, joissa on nostettu vanhan ranta-asemakaavan 
mitoitusta ja tonttikohtaista rakennusoikeutta Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan 
ohjausvaikutukseen perustuen. Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueilla on parhail-
laan valmisteilla myös muita tavoitteiltaan samansisältöisiä ranta-asemakaavojen 
muutoksia.    

 
Olemassa olevat selvitykset 

 
Rakennetun ympäristön selvitykset  
 

• RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston 22.12.2009 
päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympä-
ristön osalta 1.1.2010 alkaen.  

- Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kult-
tuuriympäristöihin.  

 

• Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat 
rakennetut kulttuuriympäristöt. Päijät-Hämeen maakunnallinen inventointi on val-
mistunut 2005: MARY- maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt. Päijät-
Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen liiton jul-
kaisu A159, 2006.  

- Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöi-
hin. 

 

• 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 maisemaselvi-
tyksen osaraportti. 

 

• Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 selvitykset   
 

• Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen selvitykset  
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- mm. Luonto- ja maisemaselvitys 2011, emätilaselvitys, arkeologinen in-
ventointi 2012 

 
 
Kaavamuutosta varten laaditut selvitykset  

 
⚫  Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperus-
teisiin perustuva emätilaselvitys / rakennusoikeuslaskelma (Ympäristönsuunnittelu Oy 
17.4.2018, päivitys 20.1.2021) 
 
⚫  Luontoselvitys 2018-2019 (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy/Petri Parkko, 15.12.2019) 

 

4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 

 
Ranta-asemakaavan muutokseen on ryhdytty Sysmän kunnan 15.4.2013 hyväksymän 
ja pääosiltaan 27.5.2013 voimaan tulleen Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan 
muutoksen uusien suunnittelu- ja mitoitusperusteiden soveltamiseksi myös Hiiliniemen 
ja Ruissaarten ranta-asemakaavan alueella. Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoi-
tuksena on selvittää suunnittelualueen loma-asuntotonttien määrä perustuen Päijän-
teen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin. Li-
säksi kaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää vanhojen loma-asuntotonttien tontti-
kohtaisen rakennusoikeuden nostamista Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan 
muutoksen ohjausvaikutus huomioiden.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta al-
kuvuodesta 2018. Sysmän kunnan kaavoitustoimikunta käsitteli kaavahankkeen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) kokouksessaan 20.6.2018. Sysmän kunnan-
hallitus käsitteli ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kokouksessaan 10.9.2018 (§184) ja päätti kaavan vireille tulosta sekä OAS:n nähtäville 
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 26.9.2018.  
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4.3.3 Hallinnollinen käsittely  

 

Ajankohta Suunnitteluvaihe 

20.6.2018 
(§19) 

Kaavamuutoksen vireille tulon ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man (OAS) käsittely Sysmän kunnan kaavoitustoimikunnassa.  

10.9.2018 
(§184) 

Sysmän kunnanhallitus päätti Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-ase-
makaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta. 

xx.xx.2021 Kaavaluonnoksen sekä kaavan valmisteluaineistojen käsittely Sys-
män kunnan kaavoitustoimikunnassa 

xx.xx.2021 Sysmän kunnanhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen ja päätti kaava-
luonnoksen nähtäville asettamisesta sekä tarvittavien lausuntojen 
pyytämisestä.  

 

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 

26.9.2018 Kuulutus ranta-asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. 

26.9. – 
26.10.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä ja 
siitä esitettiin kolme mielipidettä.  
 
Kahdessa mielipiiteessä esitettiin, että Kaitaniemi tulisi säilyttää ra-
kentamattomana mm. uimarannaksi ja veneiden laskuun sopivana 
paikkana. Yhdessä mielipiteessä esitettiin näkemyksiä koskien 
mm. rantaviivan pituuksia, pinta-aloja, mitoitusnormeja, tonttikohtai-
sia rakennusoikeuksia, vapaita rantoja, maaston korkeusasemia, 
ranta-alueiden ominaisuuksia, selvitystarpeita, tiestön ja sähkölinjo-
jen rakentamista sekä esitettiin korjattavaksi mm. osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman virheitä/puutteita.   
 
Mielipiteisiin on laadittu vastineet. 

 

4.3.5 Viranomaisyhteistyö  

 

Ajankohta Suunnitteluvaihe 

26.9. – 
26.10.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä ja 
siitä esitettiin kolme lausuntoa.   
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseolla (arkeologian yksikkö ja kulttuu-
riympäristöyksikkö) ei ollut lausunnossaan huomautettavaa arkeolo-
gisen kulttuuriperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta.  
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus 
totesi, että kaavamuutosalueet sijoittuvat mahdolliselle radonhaitta-
alueelle. On perusteltua, lisätä kaavamääräyksiin velvoite varautua 
radonin torjuntaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Kaavaproses-
sissa tulisi ottaa kantaa rakennettavien kiinteistöjen jätevesien sekä 
hulevesien käsittelyyn. Lausuntoihin on laadittu vastineet.  
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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-asema-
kaavan mitoitus Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaiselle tasolle. Ranta-
osayleiskaavassa on käytetty Hiiliniemen ja Kaitaniemen ranta-alueita vastaavilla 
asumiseen hyvin sopivilla ranta-alueilla mitoitusarvoa 8 rakennuspaikkaa/muunnettu 
ranta-km. 1-3 hehtaarin saarien mitoitus on ollut 1 rakennuspaikka ja 4-10 hehtaarin 
saarien mitoitus 1 rakennuspaikka / 3 maahehtaaria.  
 
Kaavan muutosta varten on laadittu Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muutok-
sen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukainen emätilaselvitys / rakennusoikeuslas-
kelma. Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 
mukaan Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen rakennuspaikkojen 
määräksi tulee yhteensä 11 rakennuspaikkaa, mikä on kaksi rakennuspaikkaa voi-
massa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettua enemmän. Eri emätilojen ja maan-
omistajien tasapuolisen kohtelun perusteella ranta-asemakaavan muutoksen tavoit-
teena on osoittaa Tuomaalan tilan 781-413-1-222 alueelle kaksi uutta loma-asunto-
tonttia. Kaavamuutoksessa huomioidaan voimassa olevan rata-asemakaavan tavoite 
säilyttää Ruissaaret rakentamisesta vapaana kokonaisuutena ja uudet rakennuspai-
kat pyritään osoittamaan mannerrannoille. Toinen uusista lomarakennuspaikoista on 
tarkoitus sijoittaa Tuomaalan tilan Hiiliniemen ranta-alueen eteläosaan ja toinen Kai-
taniemen ranta-alueelle.  
 
Ranta-asemakaavan muutoksella selvitetään lisäksi kaavamuutoksella osoitettavien 
loma-asuntotonttien tonttikohtaisen rakennusoikeuden nostamista Sysmän Päijänteen 
rantaosayleiskaavan muutoksen ohjausvaikutus huomioiden (enintään 500 k-
m2/tontti). Kaavamuutoksen tarkoituksena on myös ajantasaistaa voimassa olevan 
ranta-asemakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset.   
 
Kaavamuutoksella selvitetään myös alueen mahdolliset luontoarvot ja tarvittaessa 
luontoarvot turvataan ranta-asemakaavoituksen keinoin.  

 

5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

 
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Sysmän kunnan tilojen Vilmala 781-413-1-295, 
Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, Hiiliranta 781-413-1-300, 
Kiviranta 781-413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304 alueille sekä osalle tilan Tuo-
maala 781-413-1-222 aluetta. 
 
Ranta-asemakaavan muutos koskee Sysmän kunnanvaltuuston 20.8.2007 hyväksy-
män ja 17.10.2007 voimaan tulleen Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan 
loma-asuntojen korttelin (RA) 1 tontteja 1-4, korttelin (RA) 2 tontteja 3-4 sekä veneval-
kama-aluetta (LV-2) ja osaa maa- ja metsätalousalueesta (M). 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu Hiiliniemen kaavan muutosalueen osalle 
loma-asuntojen korttelin (RA) 1 tontit 1-4, RA- korttelin 2 tontit 3-4 ja RA- korttelin 3 
tontti 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Kaitaniemen kaavan muutosalueen osalle 
muodostuu loma-asuntojen korttelin (RA-1) 4 tontti 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta 
(M).  
 
Ranta-asemakaavan muutos on laadittu huomioiden Sysmän kunnan Päijänteen ran-
tayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden ohjausvaikutus. Hiilinie-
men ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen rakennusoikeus on rantayleiskaavan 
suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaan yhteensä 11 rakennuspaikkaa ja rantayleis-
kaavan ohjausvaikutuksen mukainen tonttikohtainen enimmäisrakennusoikeus 500 k-
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m2/rakennuspaikka. Vanhassa ranta-asemakaavassa on kaikkiaan yhdeksän loma-
asuntotonttia ja tällä ranta-asemakaavan muutoksella on osoitettu Päijänteen rantayleis-
kaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti kaksi uutta loma-
asuntotonttia. Toinen uusista loma-asuntotonteista on osoitettu Hiiliniemen ranta-alu-
eelle ja toinen Kaitaniemen ranta-alueelle.  
 
Kaavamuutoksella on osoitettu kuusi loma-asuntotonttia kaavamuutoksessa mukana 
oleville jo rakentuneille kiinteistöille. Hiiliniemen korttelin 1 kaavatontteihin 1-4 on osoi-
tettu lisäaluetta nykyisten kiinteistöjen takaa Tuomaalan tilan 781-413-1- 222 alueelta. 
Myös korttelin 2 tontti 4 on osoitettu vanhan kaavan mukaista kaavatonttia laajempana. 
Hiiliniemen kaavatonttien laajennusalueiden ja Hiiliniemen ranta-alueelle osoitetun uu-
den loma-asuntotontin osalta kaavamuutoksella muutetaan maa- ja metsätalousaluetta 
(M) loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Kaitaniemen kaava-alueen osalta kaavamuu-
toksella muutetaan vanhassa ranta-asemakaavassa Kaitaniemeen osoitettu yksityiseen 
tai alueen osakkaiden käyttöön tarkoitetuksi venevalkama-alue (LV-2) korttelin 4 (RA-1) 
loma-asuntotontiksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaavamuutoksella osoitet-
tujen loma-asuntotonttien tonttikohtaiseksi rakennusoikeudeksi on osoitettu ranta-
osayleiskaavan ohjausvaikutus (7 % pinta-alasta ja enintään 500 k-m2) huomioiden 350 
- 500 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 alueella 
ei ole erityisiä luontoon tai maisemaan liittyviä arvoja. Ranta-alueilla, joilla on huomioi-
tavia maisemaan tai ympäristöön kohdistuvia arvoja, käytetään mitoitusnormia (5-6 
lay/m-km) ja aroilla ranta-alueilla, jotka ovat luonnon - tai maiseman kannalta erittäin 
herkkiä alueita. käytetään mitoitusnormia (3-4 lay/m-km). Pinta-alaltaan 1-3 hehtaarin 
saarien mitoitus on ollut 1 rakennuspaikka ja 4-10 hehtaarin saarien mitoitus 1 raken-
nuspaikka / 3 maahehtaaria. 
 
Rantaosayleiskaavassa on käytetty Hiiliniemen ja Kaitaniemen ranta-alueita vastaavilla 
asumiseen hyvin sopivilla ranta-alueilla mitoitusarvoa 8 rakennuspaikkaa/muunnettu 
ranta-km. Kaavan muutosalueen läheisillä ranta-alueille, joilla on ollut huomioitavia 
maisemaan tai ympäristöön kohdistuvia arvoja, on rantaosayleiskaavassa käytetty mi-
toitusarvoa 5-6 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km. Ja luonnon - tai maiseman 
kannalta erittäin herkillä ranta-alueilla on mitoitusarvona käytetty 3-4 rakennuspaikkaa 
/ muunnettu ranta-km. 
 
Rantasuunnittelun emätila 
 
Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen nykyiset tilat ovat muodostuneet 
samasta emätilasta Rapala 781-413-1-70 (X) (rek.pvm 22.10.1960). Rapalan tila 781-
413-1-70 (X) on jaettu 24.5.1976 viiteentoista osaan. Yksi Rapalan emätilasta 
24.5.1976 muodostuneista kiinteistöistä oli Tuomaalan tila 781-413-1-140 (X). Tuo-
maalan tilasta 781-413-1-140 (X) muodostui 29.10.1993 nykyinen Tuomaalan tila 781-
413-1-222 ja tilasta 781-413-1-222 on lohkottu Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-ase-
makaavan valmistumisen jälkeen 10.9.2009 tilat Rapalanniemi 781-413-1-292, El Leon 
781-413-1-293, Rapalanranta 781-413-1-294, Vilmala 781-413-1-295 ja 4.12.2010 tilat 
Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, Hiiliranta 781-413-1-300 ja  
10.1.2013 tilat Kiviranta 781-413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304.  
 
Rapalan emätilasta 781-413-1-70 (X) jakautuneita viittätoista ajankohdan 24.5.1976 ti-
lakokonaisuutta on käsitelty KHO:n 10.7.2002 vahvistamassa Sysmän Päijänteen 
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rantayleiskaavassa ja uudessa 27.5.2013 voimaan tulleessa Päijänteen rantayleis-
kaavan muutoksessa sekä emätilan alueelle laadituissa ranta-asemakaavoissa omina 
mitoituksellisina kokonaisuuksina. Näin on voitu toimia, koska Rapalan emätilasta muo-
dostuneiden tilojen ranta-alueilla ei ole käytetty lainkaan rantarakennusoikeutta tai käy-
tetty rakennusoikeus on ollut selvästi rantayleiskaavojen mitoitusperusteita alhaisempi. 
Lisäksi Rapalan emätilan 781-413-1-70 (X) ranta-alueet ulottuvat Etelä-Sysmän ranta- 
ja kyläyleiskaavan alueelle, jossa emätilan alueesta 24.5.1976 muodostuneiden tilojen 
alueita on myös käsitelty omina kokonaisuuksina 
 
Tämä ranta-asemakaavan muutos laaditaan alkuperäisen Hiiliniemen ja Ruissaarten 
ranta-asemakaavan sekä Sysmän Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen suunnit-
telu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti siten, että alkuperäistä ranta-asemakaavan alu-
etta käsitellään yhtenä rantasuunnittelukokonaisuutena. 
 
Rantaviivan pituudet ja muunto  
 
Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueeseen kuuluu Päijänteen mantereen 
todellista rantaviivaa yhteensä 1,73 km ja muunnettua mitoitusrantaviivaa 1,14 km. Li-
säksi alkuperäiseen kaava-alueeseen kuuluu kaksi rantarakennusoikeutta mitoittavaa 
saarta (Ruissaaret), joihin kuuluu Päijäneen todellista rantaviivaa yhteensä 1,38 km ja 
pienempiä saaria, joihin kuuluu rantaviivaa yhteensä 0,97 km.  
 
Mannerrantojen muunnetun rantaviivan pituus on saatu noudattaen Päijänteen ranta-
alueiden osayleiskaavan muutoksen muuntotapaa seuraavasti:  
 
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 
 
Alkuperäisen Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen rakennusoikeus 
muodostuu seuraavasti: 
 
1. Hiiliniemen loma-asumiseen hyvin soveltuvilla ranta-alueilla käytetään mitoitusnor-
mina 8 loma-asuntoyksikköä/muunnettu-km (Alueella ei ole erityisiä luontoon tai mai-
semaan liittyviä arvoja) 
- 0,87 km (muunnettu ranta-km) X 8 rak. paikkaa / muunnettu ranta-km = 6,96 raken-

nuspaikkaa. 
 
2. Luontoselvityksessä esille tulleen Hiiliniemen ranta-alueen arvokkaan elinympäris-
tön (tulvametsä) alueella käytetään mitoitusnormina 6 loma-asuntoyksikköä/muun-
nettu-km 
- 0,09 km (muunnettu ranta-km) X 6 rak. paikkaa / muunnettu ranta-km = 0,54 raken-
nuspaikkaa. 
 
3. Kaitaniemen loma-asumiseen hyvin soveltuvilla ranta-alueilla käytetään mitoitusnor-
mina 8 loma-asuntoyksikköä/muunnettu-km (Alueella ei ole erityisiä luontoon tai mai-
semaan liittyviä arvoja) 
- 0,18 km (muunnettu ranta-km) X 8 rak. paikkaa / muunnettu ranta-km = 1,44 raken-

nuspaikkaa. 
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3. Pinta-alaltaan 1,41 ha kokoinen pienempi Ruissaari mitoittaa rakennusoikeutta 1,00 
rakennuspaikkaa. 
 
4. Pinta-alaltaan 4,27 ha kokoinen suurempi Ruissaari mitoittaa rakennusoikeutta 1,42 
rakennuspaikkaa. 
 
5. Hiiliniemen ranta-alueen edustan Marketansaari (0,46 ha) ja muut pienemmät saa-
ret/luodot sekä Ruissaarten itäpuolella sijaitseva Mätäkallio- niminen saari (0,19 ha) 
eivät mitoita rakennusoikeutta. 
 
Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukai-
nen alkuperäisen Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen rakennusoi-
keus on yhteensä 11,36 = 11 rakennuspaikkaa. 
 
Käytetty rakennusoikeus 
 
Voimassa olevassa Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavassa on osoitettu yh-
teensä 9 loma-asuntotonttia. Kaikki loma-asuntotontit ovat jo ainakin osittain rakentu-
neet.  Rantasuunnittelukokonaisuuden alueella on käytetty rantarakennusoikeutta yh-
teensä 9 loma-asuntoyksikköä, joista kuusi kuuluu tämän ranta-asemakaavan muutok-
sen alueeseen. Tilojen Rapalanniemi 781-413-1-292, El Leon 781-413-1-293 ja Rapa-
lanranta 781-413-1-294 vanhat lomarakennuspaikat eivät ole mukana kaavamuutok-
sessa. 
 
Jäljellä oleva rakennusoikeus 
 
Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen jäljellä oleva rakennusoikeus 
saadaan vähentämällä alueella käytetty rakennusoikeus 9 rakennuspaikkaa Päijänteen 
rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukaisesta alueen 
rakennusoikeudesta (11,36 = 11 rakennuspaikkaa).  
 
Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukai-
sesti laskettu Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen jäljellä oleva raken-
nusoikeus on 2,36 = 2 rakennuspaikkaa. 
 
Emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus kuuluu ranta-asemakaavan muutosalueen tilalle 
Tuomaala 781-413-1-222. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella osoitettu rakennusoikeus 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella on osoitettu kuusi vanhaa loma-asuntotonttia ja 
kaksi uutta loma-asuntotonttia.  
 
Ranta-asemakaavan muutoksen mitoitus 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen toteutuessa Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asema-
kaavan alueelle tulee yhteensä 11 omarantaista loma-asuntotonttia. Rakennuspaikko-
jen määrä lisääntyy voimassa olevan kaavan yhdeksästä loma-asuntotontista yhteen-
toista tonttiin. 
 
Koko Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen rantarakentamisen keski-
määräiseksi mitoitukseksi tulee kaavamuutoksen toteutuessa 2,7 rakennusyksikköä / 
todellinen 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 
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rakennusoikeuden määrä on 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 
k-m2. Ranta-asemakaavamuutoksella osoitetut loma-asuntotontit ovat pinta-alaltaan 
5000‒7150 m2. Ranta-asemakaavan muutoksen tonttikohtainen rakennusoikeus on 
Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen ohjausvaikutuksen mukaisesti riippuen tontin 
pinta-alasta 350-500 k-m2.  
 
Kaavan muutosalueen vanhan kaavan mukainen kuuden loma-asuntotontin rakennus-
oikeus on 1500 k-m2. Kaavan muutosalueen kokonaisrakennusoikeuden määrä nou-
see 2175 k-m2 ja kaavan muutosalueen kokonaisrakennusoikeudeksi tulee kaavamuu-
toksen mukaisten kahdeksan loma-asuntotontin toteutuessa 3675 k-m2. 
 

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 tullut Hiiliniemen ranta-alueen tulvametsän alue.  
 
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 talousjä-
tevesien puhdistustasolle raja-arvot. Kun kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen jä-
tevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten mukaisesti, niin kaavan mukaisen 
rakentamisen toteutuminen ei vaikuta haitallisesti ympäristöön tai Päijänteen veden-
laatuun. 
 
Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta suunnittelualueen tai sen vaiku-
tusalueen ympäristön nykytilaan. 
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5.3 Aluevaraukset     

5.3.1 Korttelialueet 

 
Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat loma-asun-
tojen kortteli (RA) 1, osa loma-asuntojen korttelista (RA) 2, osa loma-asuntojen kortte-
lista (RA) 3 sekä loma-asuntojen kortteli (RA-1) 4. Kaavamuutoksella on osoitettu yh-
teensä kahdeksan loma-asuntotonttia, joista kuusi on vanhaan ranta-asemakaavaan 
perustuvia jo rakentuneita loma-asuntotontteja ja kaksi uusia kaavamuutokseen perus-
tuvia loma-asuntotontteja. RA-korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 4,7562 ha ja RA-
1-korttelin pinta-ala on 0,5000 ha. 
 
Vanhaan kaavaan perustuvat loma-asuntotontit on osoitettu kaavamuutoksessa huo-
mioiden vanhan ranta-asemakaavan tonttialueiden rajaukset ja vanhan kaavan perus-
teella muodostettujen nykyisten kiinteistöjen rajat. Kaavamuutoksella on rajattu kortte-
lin 1 kaavatontteihin 1-4 lisäaluetta nykyisten kiinteistöjen takaa Tuomaalan tilan 781-
413-1- 222 alueelta maanomistajien keskinäisiin sopimuksiin perustuen. Lisäksi kort-
telin 2 tontin 4 aluetta on laajennuttu nykyisen kiinteistön 781-413-1-304 alueella. Van-
hassa kaavassa osoitettujen kaavatonttien alueita on laajennuttu kunnan linjauksen 
mukaisesti enintään 7150 m2 suuruisiksi ja uudet loma-asuntotontit on osoitettu enin-
tään 7150 m2 kokoisina, jolloin tonttikohtaiseksi rakennusoikeudeksi tulee ranta-
osayleiskaavan ohjausvaikutuksen ja kunnan rakennusjärjestyksen mukainen enim-
mäismäärä 500 k-m2/tontti. 

   
Loma-asuntojen korttelialue 1 (RA) sijaitsee Hiiliniemen kaavamuutosalueella. Kortte-
lialueen loma-asuntotontit 1-4 on osoitettu pääosin vanhan ranta-asemakaavan perus-
teella lohkottujen tilojen Vilmala 781-413-1-295, Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiiliniemen-
ranta 781-413-1-299, Hiiliranta 781-413-1-300 alueilla. Kaavatonttien alueita on laa-
jennettu kaavamuutoksella takaosastaan tilan Tuomaala 781-413-1-222 alueelle. 
Kaikki korttelin 1 tontit ovat jo rakentuneet vanhaan ranta-asemakaavaan perustuen. 
Tontille 1 on osoitettu rakennusoikeutta kaavatontin pinta-alaan perustuen 445 k-m², 
tonteille 2 ja 4 500 k-m² ja tontille 3 480 k-m². 
 
Hiiliniemen kaavamuutosalueen loma-asuntojen korttelialueen 2 (RA) loma-asunto-
tontti 3 muodostuu tilan Kiviranta 781-413-1-303 alueesta. Tontille 3 on osoitettu ra-
kennusoikeutta 400 k-m² tontin pinta-alan 5729 m2 perusteella. Korttelin 2 tontti 4 si-
jaitsee tilan Lehmusranta 781-413-1-304 alueella. Pinta-alaltaan laajalle tilalle 781-
413-1-304 sijoittuva tontti 4 on voitu osoittaa pinta-alaltaan 7150 m² kokoisena, jolloin 
tontin 4 rakennusoikeus on 500 k-m². Korttelin 2 tontit 3 ja 4 ovat jo rakentuneet van-
haan ranta-asemakaavaan perustuen.  
 
Kaavamuutokseen perustuva uusi loma-asuntojen korttelialue 3 (RA) ja sen loma-
asuntotontti 1 on osoitettu Hiiliniemen alueelle tilan Tuomaala 781-413-1-222 etelära-
jalle. Korttelin 3 loma-asuntotontin pinta-ala on 7150 m² ja rakennusoikeus on 500 k-
m².  
 

Korttelin 3 loma-asuntotontin rannan pohjoisosaan sijoittuva kaavan luontoselvityk-
sessä esille tuotu tulvametsän alue on osoitettu luonnonmukaisena säilytettävän alu-
een osan rasterimerkinnällä. Kaavalla määrätään, että luonnonmukaisena säilytettä-
vän alueen osan puusto tulee säilyttää. Lisäksi kaavalla määrätään, että luonnonmu-
kaisena säilytettäväksi osoitetulle alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, rakenteita tai 
laitureita eikä alueella ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämis-
toimenpiteitä. 
 
Kaavamuutokseen perustuva uusi loma-asuntojen korttelialue 4 (RA-1) ja sen loma-
asuntotontti 1 on osoitettu Kaitaniemeen tilan Tuomaala 781-413-1-222 alueelle. Kort-
telin 3 loma-asuntotontin pinta-ala on 5000 m² ja rakennusoikeus on 350 k-m². 
Kaavamuutoksella on muutettu vanhassa ranta-asemakaavassa Kaitaniemeen osoi-
tettu yksityiseen tai alueen osakkaiden käyttöön tarkoitetuksi venevalkama-alue (LV-
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2) korttelin 4 (RA-1) osittain korttelin 4 loma-asuntotontiksi. Kaitaniemen kärjen alue 
on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Loma-asuntotonttien (RA ja RA-1) pinta-alat (m²) ja rakennusoikeudet (k-m²):  

 

Kortteli  Tontti Pinta-ala (m²) Rakennusoikeus (k-m²) 

kortteli (RA) 1 tontti 1 6364 445 

 tontti 2 7150 500 

 tontti 3 6869 480 

 tontti 4 7150 500 

    

kortteli (RA) 2  tontti 3 5729 400 

 tontti 4 7150 500 

    

kortteli (RA) 3  tontti 1 7150 500 

    

kortteli (RA-1) 4 tontti 1 5000 350 

YHTEENSÄ:  52562 3675 

 
RA- ja RA-1 -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. 
 
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  

 
Kaavamuutoksella on rajattu Hiiliniemen korttelin 1 kaavatontteihin 1-4 lisäaluetta ny-
kyisten kiinteistöjen takaa Tuomaalan tilan 781-413-1- 222 alueelta. Myös korttelin 2 
tontti 4 on osoitettu vanhan kaavan mukaista kaavatonttia laajempana. Lisäksi kaava-
muutoksella on osoitettu yksi uusi loma-asuntotontti Hiiliniemen kaavan muutosalueen 
eteläosaan alueelle, joka on ollut vanhassa kaavassa maa- ja metsätalousaluetta. Kaa-
vamuutoksella muutetaan vanhan ranta-asemakaavan mukaisia maa- ja metsätalous-
alueita tonttien laajennusalueiden ja yhden uuden loma-asuntotontin osalta loma-asun-
tojen korttelialueiksi.  
 
Kaavamuutoksella on muutettu vanhassa ranta-asemakaavassa Kaitaniemeen osoi-
tettu yksityiseen tai alueen osakkaiden käyttöön tarkoitettu venevalkama-alue (LV-2) 
niemen kärjen osalta maa- ja metsätalousalueeksi (M).  
 
Pääosa kaavan muutosalueesta (67 %) on osoitettu nykyisen maankäytön mukaisesti 
edelleen maa- ja metsätalousalueiksi (M). M- alueiden pinta-ala on yhtensä 9,6075 ha.  
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5.4 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet  

 
Kaavamuutoksen luontoselvityksessä esiin tullut Hiiliniemen eteläosan tulvametsän 
alue on osoitettu kaavamuutoksen maa- ja metsätalousalueelle sijoittuvilta osin luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen viivamerkinnällä (luo). Kaa-
valla määrätään, että luo-alueen puusto tulee säilyttää ja että luo-alueella ei saa suo-
rittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä. 
 

5.5 Kulkuyhteydet 

 
Suunnittelualue ja vanhan kaavan mukaiset rakentuneet loma-asuntotontit ovat hyvin 
saavutettavissa olevaa tiestöä pitkin.  
 
Kaitaniemen alueelle kuljetaan Sysmän kirkonkylältä Vääksyntien ja Rapalantien 
kautta. Rapalantieltä lähtevä Kaitaniementie jatkuu kaavamuutoksella Tuomaalan ti-
lalle 781-413-1- 222 Kaitaniemeen osoitetulle korttelin 4 (RA-1) uudelle loma-asunto-
tontille saakka. Tuomaalan tilalla 781-413-1- 222 on tieoikeus Kaitaniementiehen. 
 
Hiiliniemen alueelle on kulku Vääksyntieltä Huhtjärventien ja Nuuttilantien kautta.  
Nuuttilantieltä haarautuva Hiiliniementie toimii ranta-asemakaavan muutoksella osoi-
tettuja loma-asuntotontteja ja alkuperäisen kaava-alueen muita loma-asuntotontteja 
palvelevana kokoojatienä.  
 
Alueen nykyinen tiestö on osoitettu kaavamuutoksessa ajoyhteysmerkinnöin (ajo) ja 
uudet tieyhteydet on osoitettu ohjeellisina ajoyhteyksinä (ajo). Kaavamuutoksessa on 
osoitettu kaavamuutoksella osoitettujen loma-asuntotonttien ajoyhteyksien lisäksi kaa-
van muutosalueen ulkopuolisten kiinteistöjen 781-413-1-292, 781-413-1-293 ja 781-
413-1-294 tieyhteydet kaavan muutosaluetta koskien perustettujen tieoikeuksien mu-
kaisesti.    
 
Korttelin 1 tonteille 3 ja 4 on osoitettu ajoyhteydet olemassa olevien tieyhteyksien ja 
tieoikeuksien mukaisesti Hiiliniementieltä. Korttelin 1 tontille 1 on osoitettu ajoyhteys 
Hiiliniementieltä tonttien 2 ja 3 kautta ja tontille 2 tontin 3 kautta olemassa olevien tie-
yhteyksien ja tieoikeuksien mukaisesti.  
 
Korttelin 2 tontille 4 on osoitettu ajoyhteys olemassa olevan tieyhteyden mukaisesti 
Hiiliniementieltä. Korttelin 2 tontille 3 on osoitettu ajoyhteys tontin 4 kautta (tieoikeus 
000-2012-K39694). Tontille 3 on osoitettu myös ohjeellinen ajoyhteys tontin kaakkois-
nurkasta tieoikeuden 000-2012-K39701 mukaisesti. 
 
Ajoyhteys korttelin 3 uudelle loma-asuntotontille on osoitettu lähteväksi Hiiliniemen-
tieltä korttelin 1 tontin 4 takaa. Uuden tien rakentamistarve on n. 290 m.  
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5.6 Kaavan vaikutukset  

5.6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Ranta-asemakaavan muutoksen mukainen kahden uuden loma-asuntotontin osoitta-
minen ja vanhojen loma-asuntotonttien enimmäiskerrosalan nostaminen perustuu Päi-
jänteen rantaosayleiskaavan muutoksen ohjausvaikutukseen. Ranta-asemakaavan 
muutoksessa noudatettuja suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä tonttikohtaisen enim-
mäisrakennusoikeuden määräytymisperusteita on käytetty rantaosayleiskaavassa 
ranta-asemakaava-alueita lukuun ottamatta kaikilla Sysmän Päijänteen ranta-alueilla. 
 
Kaavan Hiiliniemen muutosalueella sijaitsee kuusi rakentunutta loma-asuntotonttia. Li-
säksi Hiiliniemen alkuperäisen kaavan alueella on kolme muuta ainakin jo osittain ra-
kentunutta loma-asuntotonttia. Hiiliniemen ranta-asemakaavaan perustuvat loma-
asuntotontit ovat rakentuneet vuoden 2009 jälkeen. Kaitaniemen kaavan muutosalue 
on rakentamaton.  
 
Hiiliniemen kaavan muutosalueen välittömän lähiympäristön rannoilla ei ole vanhaa 
rantarakentamista. Hiiliniemen kaavan muutosalueen eteläpuolelle on kuitenkin osoi-
tettu Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksessa neljä vielä toteutumatonta lomara-
kennuspaikkaa ja myös alueen pohjoispuolisen Särkiniemen alueelle on osoitettu kaksi 
uutta lomarakennuspaikkaa. Lisäksi Särkilahden alueella on yksi ranta-asemakaavaan 
perustuva vielä rakentumaton loma-asuntotontti. Kaitaniemen suunnittelualueen etelä-
puolinen Enostenlahden itäranta on tiiviisti rakennettua loma-asuntoaluetta. Myös 
Enostenlahden muille ranta-alueille on muodostunut loma-asutusta ja myös yksittäisiä 
vakituisen asumisen rakennuspaikkoja. Kaitaniemestä koilliseen sijaitsevan Korpinie-
men rannalla on vanhaa loma-asutusta.  
 
Kaavan Hiiliniemen muutosalueelle sekä Hiiliniemen ja Kaitaniemen kaavan muutos-
alueiden lähiympäristöihin on muodostunut tavanomaista ranta-alueiden loma-asu-
tusta. Kaavan muutosalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole arvokkaita 
rakennetun ympäristön kohteita.  
 
Kaavamuutoksella Kaitaniemeen osoitettu uusi korttelin 4 (RA-1) loma-asuntotontti si-
joittuu Enostenlahden itärannalle jo muodostuneen loma-asuntoalueen viereen. Hiili-
niemen kaavan muutosalueen eteläosaan osoitettu uusi korttelin 3 (RA) loma-asunto-
tontti sijoittuu n. 100 m etäisyydelle Hiiliniemen ranta-asemakaavan mukaisesta tilan 
781-413-1-293 kaavatontin alueesta. Korttelin 3 (RA) uusi loma-asuntotontti sijoittuu 
rantaosayleiskaavassa naapuritilalle osoitetun uuden neljän lomarakennuspaikan alu-
een viereen.      
 
Kaavamuutoksella Kaitaniemeen osoitettu uusi korttelin 4 (RA-1) loma-asuntotontti on 
sijoitettu Kaitaniemen eteläosaan. Uusi tontti ei tule siten sijoittumaan vastapäätä Kai-
taniemen itäpuolisen Korpiniemen alueen vanhaa lomarakennuspaikkaa vastapäätä. 
Kun lisäksi huomioidaan n. 250 m etäisyys Korpiniemen lähimmälle vanhalle rakennus-
paikalle, ja että uuden tontin rakentamisalueet on osoitettu toiminnallisesti Kaitaniemen 
länsipuolelle, niin uuden tontin toteutumisesta ei tule aiheutumaan merkittävää vaiku-
tusta Korpiniemen alueen vanhoille rakennuspaikoille. Kaitaniemen uusi loma-asunto-
tontti sijaitsee vähintään 0,5 km etäisyydellä Enostenlahden vastarannan ja eteläran-
nan vanhoista rakennuspaikoista. Vastarantaetäisyys huomioiden uuden tontin toteu-
tumisesta ei tule aiheutumaan merkittävää vaikutusta Enostenlahden vastarannan van-
hoille rakennuspaikoille.  Kaitaniemeen osoitetun uuden loma-asuntotontin eteläpuoli-
nen naapuritilan vanha lomarakennuspaikka on huomioitu osoittamalla uuden tontin 
naapuritilan puoleiseen tontinosaan luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan kaa-
vamerkintä ja ohjaamalla uuden tontin saunan rakennusala tontin keski- ja pohjois-
osaan. Näin on huomioitu, ettei Kaitaniemen uuden tontin rakentamisesta ja käytöstä 
aiheudu merkittävää häiriötä myöskään alueen eteläpuoliselle vanhalle rakennuspai-
kalle.  
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Hiiliniemen kaavan muutosalueen eteläosaan osoitettu uusi korttelin 3 (RA) loma-
asuntotontin rakentamisalue sijoittuu n. 130-140 m etäisyydelle Hiiliniemen ranta-ase-
makaavan mukaisesti tilan 781-413-1-293 kaavatontin alueesta. Rakentamisalueiden 
etäisyys ja maasto-olosuhteet huomioiden korttelin 3 (RA) uuden tontin rakentamisesta 
ja käytöstä ei aiheudu merkittävää häiriötä tilan 781-413-1-293 vanhalle rakennuspai-
kalle eikä myöskään tilan 781-413-1-293 vanhan rakennuspaikan käytöstä aiheudu 
merkittävää häiriötä kaavamuutoksella osoitetulle uudelle loma-asuntotontille. 
 
Kaavamuutoksella Hiiliniemen vanhoille loma-asuntotonteille osoitetut lisäalueet tai 
tonttikohtaisen rakennusoikeuden lisääminen eivät muuta nykyisten tonttien rakennet-
tua ympäristöä merkittävästi. Lisärakentaminen tulee sopeutumaan kaavamääräysten 
mukaisesti toteutettuna pinta-alaltaan suurilla metsäisillä tonteilla rantamaisemaan ja 
olevaan rakennettuun ympäristöön.      
 
Arvioidaan, että ranta-asemakaavan muutoksesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia 
alueen tai lähiympäristön rakennettuun ympäristöön.      
 

5.6.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

 
Kaavan muutosalue on pääosin metsätalouskäytössä. Alueen luonnonolot on selvitetty 
kaavan muutosta varten laaditussa luontoselvityksessä.  
 
Ranta-asemakaavan muutosalueilla ei ole luonnonsuojelualueita eikä Natura 2000- 
verkostoon kuuluvia alueita.  
 
Kaavamuutoksen luontoselvityksessä todetaan, että Hiiliniemen suunnittelualueen ete-
läosan jyrkänteen ja rannan välinen metsä on edustavaa ja varsin luonnontilaista tulva-
metsää, jossa esiintyy kohtalaisesti lahopuuta. Sisämaan tulvametsät on erittäin uhan-
alaiseksi EN arvioitu luontotyyppi, mutta sillä ei ole lakistatusta. Luontoselvityksen ta-
voitteena esitetään, että rantametsä pyritään kuitenkin jättämään mahdollisimman suu-
relta osin rakentamisen ja hakkuiden ulkopuolelle. Luontoselvityksessä ei rajattu Kaita-
niemen alueelta arvokkaita elinympäristöjä. 
 
Luontoselvityksessä esitetty Hiiliniemen eteläosan tulvametsän alue on huomioitu kaa-
vamuutoksessa osoittamalla alue pääosin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-
sen tärkeän alueen viivamerkinnällä (luo). Kaavalla määrätään, että luo-alueen puusto 
tulee säilyttää ja että luo-alueella ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai 
täyttämistoimenpiteitä. Korttelin 3 loma-asuntotontin rannan pohjoisosaan sijoittuva 
osa tulvametsän alueesta on osoitettu luonnonmukaisena säilytettävän alueen osan 
rasterimerkinnällä. Kaavalla määrätään, että luonnonmukaisena säilytettävän alueen 
osan puusto tulee säilyttää. Lisäksi kaavalla määrätään, että luonnonmukaisena säily-
tettäväksi osoitetulle alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, rakenteita tai laitureita eikä 
alueella ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä. 
Luontoselvityksessä mainittu kalliojyrkänteen alue jää kokonaan kaavalla osoitetun 
korttelin 3 uuden loma-asuntotontin ulkopuolelle. Kaitaniemen kaavan muutosalueen 
osalle ei ole luontoselvityksen perusteella kaavoituksessa huomiotavia luonnonympä-
ristön arvoja. 
 
Arvioidaan, että kaavamuutoksella edistetään alueen luonnonympäristön arvojen säi-
lymistä eikä kaavamuutoksella osoitettujen loma-asuntotonttien toteutumisella ole mer-
kittävää vaikutusta suunnittelualueen tai sen läheisten ranta-alueiden luonnonympäris-
töön tai maisemaan eikä Päijänteen vesistön tilaan. 
 
Päijänteen Natura 2000 –alue 
 
Suunnittelualueeseen kuuluvan Hiiliniemen ranta-alueen edustan vesialue kuuluu Päi-
jänteen Natura 2000 -alueeseen ja läheiset suuremmat saaret myös Päijänteen kan-
sallispuiston (KPU040028) luonnonsuojelualueeseen.  
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Päijänteen Natura 2000 -alue (FI0335003) kuvaus: Päijänteen alue käsittää kymme-
niä rakentamattomia saaria ja luotoja sekä osia asutuista saarista. Kirkas- ja puhdas-
vetinen Päijänne on karu järvi, joka kuuluu pohjaruusukekasvillisuuden luonnehtimaan 
järvityyppiin. Kalalajistoon kuuluu runsaasti vaateliaita lohikaloja, kuten siika, muikku 
ja taimen. Päijänteen alue on suurten sisävesien linnuston suojelun kannalta tärkeä. 
Osa kohteesta on Päijänteen kansallispuistoa. (www.ymparisto.fi) 
 
Päijänteen Natura 2000- alue Asikkalassa, Padasjoella ja Sysmässä käsittää kymme-
niä rakentamattomia saaria ja luotoja sekä osia asutuista saarista. Osa saarista on 
pitkittäisharjujaksoihin kuuluvia hiekkarantaisia harjusaaria ja osa Päijänteen vuori-
maalle tyypillisiä kallio- ja moreenisaaria. Kirkas- ja puhdasvetinen Päijänne on karu 
järvi, joka kuuluu pohjaruusukekasvillisuuden luonnehtimaan järvityyppiin. Kalalajis-
toon kuuluu runsaasti vaateliaita lohikaloja, kuten siika, muikku ja taimen. Päijänteen 
alue on suurten sisävesien linnuston suojelun kannalta tärkeä. Osa kohteesta on Päi-
jänteen kansallispuistoa. Päijänteen Natura 2000- alue koostuu pääosin seuraavista 
luontodirektiivin luontotyypeistä; Hiekkamaiden niukkamineraaliset ja niukkaravinteiset 
veden (86%), harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (6%) ja kasvipeitteiset sili-
kaattikalliot (3%). Päijänteen Natura 2000- alueen suojelu on jo toteutettu (vesilailla 85 
% ja luonnonsuojelulailla 15 % kansallispuistoon kuuluvaa maa-aluetta). Natura-alu-
een suojelu on toteutettu myös Hiiliniemen ranta-alueiden edustan vesialueen sekä 
Kosiankuuransaarien, Lehtisaarien ja Riuttasaaren osalta ja saaret ovat osa Päijän-
teen kansallispuiston (KPU040028) luonnonsuojelualuetta. Saaret kuuluvat myös Päi-
jänteen kansallispuiston alueeseen.  
 
Kaavamuutoksella Päijänteen Natura 2000- alueen läheisyyteen osoitetuista Hiilinie-
men ranta-alueen seitsemästä loma-asuntotontista kuusi perustuu voimassa olevaan 
ranta-asemakaavaan ja yksi ranta-asemakaavan muutokseen. Natura-alue sijaitsee lä-
himmillään suunnittelualueeseen kuuluvasta Hiiliniemen edustan Marketansaaresta n. 
80 m etäisyydellä. Kaavamuutoksella Hiiliniemen ranta-alueelle osoitettu uusi korttelin 
3 loma-asuntotontti sijaitsee Marketansaaren takana n. 260 m etäisyydellä Natura-alu-
eesta ja vanhat jo rakentuneet loma-asuntotontit n. 120-400 m etäisyydellä Natura-
alueen rajasta. Kaitaniemen ranta-alueelle osoitettu uusi korttelin 4 loma-asuntotontti 
sijaitsee Natura 2000- alueeseen nähden monen kilometrin etäisyydellä Rapalannie-
men takana.     
 
Ranta-asemakaava-alueen edustan suuremmat saaret (Kosiankuuransaaret, Lehti-
saaret ja Riuttasaari) sekä linnuntietä n. 1,5 km etäisyydellä sijaitseva Paatsalon saari 
kuuluvat natura-alueen lisäksi Päijänteen kansallispuiston alueeseen. Päijänteen kan-
sallispuisto muodostuu muun muassa noin 50 rakentamattomasta saaresta. Liikkumi-
nen kansallispuiston alueella ja samalla Päijänteen Natura 2000- alueella perustuu 
pääosin vesiliikenteeseen. Kyse on suositusta vesiretkeilykohteesta, mutta kansallis-
puiston alueen vesiliikennettä ei pidetä Päijänteen Natura 2000- alueen suojeluarvoa 
merkittävästi heikentävä tekijä. Myös Natura 2000- alueeseen kuuluvat maa-alueet 
ovat kulutuskestävyydeltään laajasti edullisia virkistys- ja retkeilykäyttöön. Kansallis-
puiston alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, johon perustuen osalla kansal-
lispuiston saarista on rajoitettu maihinnousua ja liikkumista lintujen pesimäaikaan. 
Ranta-asemakaavan lähialueen saarissa ei ole maihinnousu- ja liikkumisrajoituksia. 
Paatsalon saareen on rakennettu kansallispuiston retkeilykäyttöön tulentekopaikka ja 
infopiste. Kaavamuutoksella osoitettujen kuuden jo rakentuneen loma-asuntotontin 
tonttikohtaisen rakennusoikeuden lisääminen ei lisää vesiliikennettä Päijänteen natura-
alueella nykyisestä. Myöskään kaavamuutoksella osoitettujen kahden uuden tavan-
omaisen loma-asuntotontin toteutuminen ei lisää merkittävästi vesiliikennettä Päijän-
teen natura-alueella. Vähäinen vesiliikenteen lisäys ei merkittävästi heikennetä Päijän-
teen Natura 2000- alueen saarien ja vesialueen suojelun perusteena olevia luonnon-
arvoja. Myöskään mannerrannalle sijoittuvien kahden uuden loma-asuntotontin raken-
tamisvaiheessa tai vanhojen loma-asuntotonttien täydennysrakentamisvaiheessa ei 
aiheudu välittömiä haitallisia vaikutuksia Päijänteen Natura 2000- alueelle, kun huomi-
oidaan rakentamisen laatu ja rakentamisalueiden etäisyys Natura-alueesta.  
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Valtioneuvoston asetus 157/2017 määrittelee haja-asutusalueen rakennuspaikkojen 
talousjätevesien käsittelyvaatimukset. Jätevesien käsittelyn on vähennettävä ympäris-
töön joutuvaa kuormitusta (orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) asetuk-
sen 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 merkittävää haitallista 
vaikusta Natura-alueeseen kuuluvalle Päijänteen vesialueelle. 
 
Ranta-asemakaavan toteutuminen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Päijän-
teen Natura 2000- alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000- verkostoon eikä siten ole tarpeen laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mu-
kaista vaikutusten arviointia. 

5.6.3 Sosiaaliset vaikutukset 

 
Kaavamuutoksesta ei aiheudu erityisiä vaikutuksia lähiympäristön rantojen asukkaiden 
elinoloihin ja elinympäristöihin. Sosiaaliset vaikutukset ovat samankaltaisia, mutta sup-
peammalle alueelle kohdistuvia, kuin vastaavilla suunnittelu- ja mitoitusperusteilla laa-
ditun Paijänteen rantayleiskaavan muutoksen vaikutukset ovat. 
 

5.6.4 Yhdyskuntarakenne 

 
Hiiliniemen kaavan muutosalueen eteläosaan osoitettu uusi korttelin (RA) 3 loma-asun-
totontti sijoittuu Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksessa osoitetun neljän vielä to-
teutumattoman lomarakennuspaikan loma-asuntoalueen viereen.  Kaitaniemen kaavan 
muutosalueen osalle osoitettu uusi korttelin (RA-1) 4 loma-asuntotontti sijoittuu Enos-
tenlahden itärannalle jo muodostuneen vanhan loma-asuntoalueen viereen.  
 
Kaitaniemeen osoitetulle uudelle loma-asuntotontille on olemassa valmis tieyhteys. Hii-
liniemen ranta-alueelle on myös olemassa valmis tieyhteys. Hiiliniemen alueelle osoi-
tetun uuden loma-asuntotontin toteuttaminen vaatii n. 290 m uuden tien rakentamista. 
Kaavan muutosalueita ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Kaavamuutoksella 
osoitettujen loma-asuntotonttien vesihuolto ja jätevesien käsittely tullaan järjestämään 
rakennuspaikkakohtaisesti.  
 
Kaavamuutoksella osoitettujen rakentamisalueiden toteutuessa alkuperäisen Hiilinie-
men ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen kokonaisrantaviivasta varautuu lomara-
kentamisalueiksi n. 31 % (1,26 km) ja n. 69 % (2,82 km) säilyy rakentamista vapaina 
maa- ja metsätalousalueina.  
 
Kaavamuutoksessa on huomioitu myös riittävien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden 
rannanosien säilyminen alkuperäisen Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan 
alueella. Kaavamuutoksella osoitetut uudet loma-asuntotontit on osoitettu rannanosille, 
joilla ei ole nykyisinkään merkitystä rakentamisesta vapaina rantoina. Kaavamuutok-
sella varataan lisää Hiiliniemen rantaviivaa rakentamisalueeksi yhden uuden loma-
asuntontin verran. Hiiliniemen mannerrannan kaavan muutosalueella ei kuitenkaan ole 
nykyisinkään merkittäviä yhtenäisiä rakentamisesta vapaita rantoja voimassa olevan 
ranta-asemakaavan mukaiset rakentamisalueet ja rantaosayleiskaavan lähiympäristön 
uudet rakentamisalueet huomioiden. Hiiliniemen edustan Marketansaari ja muut kaa-
van muutosalueeseen kuuluvat pienet saaret säilyvät kokonaan rakentamisesta va-
paina. Kaavan muutosalueeseen kuuluvissa Hiiliniemen edustan saarissa on rantavii-
vaa yhteensä 0,66 km.  
 
Kaitaniemen kaavan muutosalueelle osoitettu uusi loma-asuntotontti varaa Kaitanie-
men ranta-aluetta rakentamisalueeksi. Kaitaniemen kärki säilyy kuitenkin edelleen kaa-
vamuutoksen toteutuessa n. 0,25 km pituudelta rakentamisesta vapaana. Alkuperäi-
seen Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan alueeseen kuuluvat Enostenlah-
den edustalla sijaitsevat Ruissaaret ja Mätäkallio- saari ovat kokonaan rakentamisesta 
vapaina. Läntisemmässä Ruissaaressa on 0,91 km rakentamisesta vapaata 
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rantaviivaa, itäisemmässä Ruissaaressa 0,47 km ja Mätäkallio- saaressa 0,20 km. 
Saarissa on yhteensä 1,58 km yhtenäisesti rakentamisesta vapaata rantaviivaa. Saaret 
muodostavat merkittävän ja jokamiehenoikeuteen perustuvan virkistyskäytön kannalta 
käyttökelpoisen yhtenäisen rakentamisesta vapaan kokonaisuuden.  
 
Kaavamuutoksella osoitetut uudet loma-asuntotontit tukeutuvat yhdyskuntarakenteelli-
sesti edullisesti vanhaan jo muodostuneeseen ranta-alueiden yhdyskuntarakentee-
seen tai Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksella osoitettuun ranta-alueiden yh-
dyskuntarakenteeseen. Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan alueella säilyy 
edelleen riittävästi yhtenäisesti rakentamisesta vapaita rantoja.  
 

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 Hiiliniemen 
ranta-asemakaava-alueen kiinteistöjen omistajilla on tasapuolinen mahdollisuus hakea 
omille kiinteistöilleen ranta-asemakaavan muutosta tonttikohtaisen rakennusoikeuden 
nostamiseksi. 
 
Arvioidaan, että tällä ranta-asemakaavan muutoksella ei vaikeuteta Päijänteen ranta-
alueiden muiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää ranta-alueitaan vastaa-
valla tavalla ominaisuuksiltaan samankaltaisissa olosuhteissa.  
 
 

5.6.6 Taloudelliset vaikutukset  

 
Ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen ranta-asemakaavalla jäsentää ja tur-
vaa rantoihin liittyvät taloudelliset arvot. Ranta-asemakaavan muutoksen voidaan arvi-
oida 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.  
 

 

 

 
 
 
Hämeenlinnassa 12.3.2021 
 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
 
 

            
Arto Remes              
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Ranta-asemakaavan muutokseen liittyvät luontoselvitykset 2018: Sysmä, Hiiliniemi ja Kaitaniemi 

Sivu 2 

1. Taustoja

Sysmän Rapalanniemen alueella laaditaan ranta-asemakaavan muutosta kahdella erillisellä tilalla, joista 

toinen sijaitsee Kaitaniemessä ja toinen Hiiliniemessä. Kaavoitusta varten tarvittiin tiedot suunnitteluun 

vaikuttavista merkittävistä luontoarvoista. Ympäristönsuunnittelu Oy tilasi luontoselvityksen 17.4.2018.  

2. Menetelmät ja aineisto

Molemmilla kohteilla tehtiin liito-oravaselvitys 19.4.2018, jolloin liito-oravan siitepölypitoisen ravinnon 

keltaisiksi värjäämät ulostepapanat olisivat olleet hyvin löydettävissä. Kaitaniemessä ei todettu olevan 

lajille sopivaa elinympäristöä, mutta Hiiliniemessä esiintyminen voisi olla metsän rakenteen puolesta 

mahdollista. Viimeksi mainitulla kohteella tutkittiin haapojen ja suurempien kuusten tyvet papanoiden 

löytämiseksi. 

Arvokkaita elinympäristöjä sekä uhanalaislajiston ja direktiivilajien esiintymiä kartoitettiin 13.7.2018 

kiertämällä molemmat kohteet jalkaisin maastossa läpi. Arvokkailla elinympäristöillä tarkoitetaan 

luonnonsuojelulain, vesilain ja soveltaen metsälain 10 § suojelemia kohteita sekä uhanalaisia 

luontotyyppejä. Uhanalaislajiston ja direktiivilajien esiintymisen todennäköisyyttä arvioitiin niiden 

ravintokasvien ja sopivien habitaattien perusteella. Luontoselvityksen maastotyöt ja raportoinnin teki 

luontokartoittaja (eat) Petri Parkko.  

Eliölajien uhanalaisuus raportissa perustuu uhanalaisuusarviointiin 2019 (Hyvärinen ym. 2019) ja 

elinympäristöjen uhanalaisuus 2018 arviointiin (Kontula & Raunio 2018). Eliölajien nimistö on Suomen 

lajitietokeskuksen (Laji.fi) mukaan.   
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3. Hiiliniemi (kartta 1) 

 

3.1. Alueen luonnon yleiskuvaus 

 

Hiiliniemen selvitysalueella kalliojyrkänteen ja rannan välissä esiintyy tulvavaikutteista 

sekametsää (ks. 3.3. Arvokas elinympäristö).  

Isoulpukka (Nuphar lutea) kasvaa karun Päijänteen rannoilla niukkana ja myös 

ilmaversoiskasvustot ovat hyvin harvoja. Eteläosan pienessä poukamassa kasvaa terttualpia 

(Lysimachia thyrsiflora).  

Jyrkänteen eteläpuolella kasvaa vanhoja mäntyjä ja lounaaseen viettävässä lehtomaisessa 

rinteessä sinivuokkoa (Hepatica nobilis), kevätlinnunhernettä (Lathyrus vernus) ja sormisaraa 

(Carex digitata). Puolukoiden (Vaccinium vitis-idaea) lehdiltä löytyi 13.7.2018 imentäjälkien 

perusteella varpuluteita (Stephanitis oberti).  

Jyrkänteen päällä on louhikkoa, vanhoja mäntyjä, koivua sekä pensaskerroksessa kotikatajaa 

(Juniperus communis). Monin paikoin esiintyy pienialaisia poronjäkälikköjä.  

Selvitysalueen pohjoisin osa on harvennettua kuusivaltaista ja varttunutta sekametsää 

mustikkatyypin kankaalla, jonka kenttäkerroksessa kasvaa metsämaitikkaa (Melampyrum 

sylvaticum). Metsämaitikka on EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajin kirjoverkkoperhosen 

(Euphydryas maturna) toukkien ravintokasvi.  

 

3.2. Havaitut uhanalaiset lajit 

 

Alueella tehtiin havaintoja kahdesta uhanalaisesta lintulajista: erittäin uhanalaisesta EN 

hömötiaisesta (Poecile montanus) ja vaarantuneesta VU töyhtötiaisesta (Lophophanes 

cristatus). Molemmat lajit pesivät lahopökkelöissä, joita alueella esiintyy monin paikoin.  
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3.3. Arvokas elinympäristö 

 

Tulvametsä (kartta 1, kuva 1) 

Kosteapohjaisen tulvametsän puustona kasvaa koivua, tervaleppää, mäntyä ja vähän kuusta, 

kotipihlajaa (Sorbus aucuparia) sekä alueen eteläosassa ja jyrkänteen alla haapaa. Yhdessä 

haavassa esiintyy melko harvinaisen ja paikoittaisena esiintyvän haavanarinakäävän (Phellinus 

populicola) itiöemiä (raportin kansikuva). Pensaskerroksessa kasvaa korpipaatsamaa (Frangula 

alnus). 

 

 

Kuva 1. Hiiliniemen tulvametsää 19.4.2018 © Petri Parkko 
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Metsässä on kohtalaisesti lehtilahopuuta ja joissakin kuolleissa tervalepissä näkyy tikkojen 

ruokailujälkiä. Lehtomaisen kenttäkerroksen muodostavat runsaana kasvavien kangasmaitikan 

ja viitakastikan (Calamagrostis canescens) lisäksi mm. kellokielo (Convallaria majalis), 

metsäkorte (Equisetum sylvaticum), metsäoravanmarja (Maianthemum bifolium) ja 

nuokkuhelmikkä (Melica nutans). Aivan rannan tuntumassa kasvaa myös pajuja, 

keltakurjenmiekkaa (Iris pseudacorus), järvikortetta (Equisetum fluviatile) ja suursaroja. 

Sisämaan tulvametsät on erittäin uhanalaiseksi (EN) arvioitu luontotyyppi.  

 

 

Kartta 1. Hiiliniemen luontoselvitysalue on rajattu punaisella ja arvokas elinympäristö vihreällä.  
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3.4. Päätelmät ja suositukset 

 

Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-alueet 

Kaavamuutosalueen läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita. Etäisyys lähimpään 

luonnonsuojelualueeseen on noin 130 metriä. Kaavamuutoksella ei ole heikentävää vaikutusta 

luonnonsuojelualueen luontoarvoihin.   

 

Arvokkaat elinympäristöt 

Jyrkänteen ja rannan välinen metsä on edustavaa ja varsin luonnontilaista tulvametsää, jossa 

esiintyy kohtalaisesti lahopuuta. Sisämaan tulvametsät on erittäin uhanalaiseksi EN arvioitu 

luontotyyppi, mutta sillä ei ole lakistatusta. Rantametsä pyritään kuitenkin jättämään 

mahdollisimman suurelta osin rakentamisen ja hakkuiden ulkopuolelle.  

 

EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

Luontodirektiivin IV-liitteen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty, joten niillä on suuri ohjaava merkitys 

kaavoituksessa.  

Alueella on paikoin vaarantuneeksi (VU) arvioidulle liito-oravalle sopivaa habitaattia, mutta 

lajista ei tehty havaintoja tämän luontoselvityksen maastotöissä. Viitasammakon (Rana arvalis) 

kutemiseen rannat ovat liian karuja ja myös IV-liitteen sudenkorentolajien lisääntyminen 

alueella on epätodennäköistä.  

Alueella kasvaa kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) ravintokasveja, kangasmaitikkaa 

(Melampyrum pratense) ja metsämaitikkaa (M. sylvaticum). Perhosen lisääntyminen 

jyrkänteen päällä voisi olla mahdollista, mutta lajille hyvää habitaattia on vain hyvin 

pienialaisesti. 
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Uhanalaislajisto 

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien NT hyönteislajien esiintyminen voisi olla mahdollista 

tulvametsässä. Lahopuuta ei ole kuitenkaan niin paljon että alue olisi merkittävä uhanalaisille 

kovakuoriaislajeille.  

Uhanalaiset lintulajit: ks. Linnusto. 

 

Linnusto 

Tulvametsä sopisi luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavan ja vaarantuneeksi VU 

arvioidun valkoselkätikan (Dendrocopos leucotos) ruokailu- ja pesimäalueeksi.  Osa kuolleiden 

puiden ruokailusuppiloista oli todennäköisesti lajin tekemiä. Valkoselkätikkaa ei kuitenkaan 

havaittu vuonna 2018 kummallakaan maastokäynnillä.  

Alueella on uhanalaisille töyhtötiaiselle ja hömötiaiselle sopivaa pesimähabitaattia ja pesintään 

sopivia pökkelöitä, joiden säästäminen rakentamisen ja hakkuiden yhteydessä on 

suositeltavaa.  

 

Loppupäätelmä 

Alueelle voidaan luontoarvojen puolesta osoittaa rakentamista, mutta metsään olisi hyvä 

jättää lahopuuta. Arvokkaana elinympäristönä rajattu tulvametsä olisi syytä jättää 

mahdollisimman suurelta osin rakentamisen ja hakkuiden ulkopuolelle.   

 

4. Kaitaniemi (kartta 2) 

 

4.1. Alueen luonnon yleiskuvaus 

 

Kaitaniemen selvitysalue on kapea niemi, johon johtaa koivuvaltaisten metsien reunustama, 

ympärikääntöpaikkaan päättyvä tie (kuva 2). Puustona kasvaa koivujen lisäksi tervaleppää, 

mäntyä, kuusta ja kotipihlajaa sekä paikoin harmaaleppää. Lahopuuta esiintyy hyvin niukasti. 

Pensaskerroksessa kasvaa paikoin lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) ja kotikatajaa.  
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Kärjen kenttäkerros on hyvin aukkoinen, mutta muuten alue on reheväkasvuinen: 

palomaitohorsmakasvustoja (Chamaenerion angustifolium), metsäkastikkaa (Calamagrostis 

arundinacea), hieman kangasmaitikkaa sekä nuokkuhelmikkää, niittynurmikkaa (Poa pratensis) 

ja nurmirölliä (Agrostis capillaris).  

Rannat ovat kivikkoisia ja karuja, joten vesikasvillisuus on niukkaa. Aivan niemen kärjessä ja 

itäreunassa on vähän vesiruovikkoa. Rannassa tehtiin 13.7.2019 pesimiseen viittaava havainto 

rantasipistä (Actitis hypoleucos) ja västäräkistä (Motacilla alba) NT.   

 

 

Kuva 2. Kaitaniemen kärkeen johtavaa tietä reunustaa koivuvaltainen metsä. 13.7.2018 © Petri Parkko 
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Kartta 2. Kaitaniemen luontoselvitysalue on rajattu punaisella.  

 

4.2. Päätelmät ja suositukset 

 

Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-alueet 

Kaavamuutosalueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelu- tai Natura 2000 -alueita.  

 

Arvokkaat elinympäristöt 

Alueelta ei rajattu arvokkaita elinympäristöjä.  

 

 



 
Ranta-asemakaavan muutokseen liittyvät luontoselvitykset 2018: Sysmä, Hiiliniemi ja Kaitaniemi  
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EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

Kaitaniemessä ei havaittu IV-liitteen lajeja ja niiden esiintymisen todennäköisyys on hyvin 

vähäinen. Alueella kasvaa kirjoverkkoperhosen tärkeintä ravintokasvia, kangasmaitikkaa, 

mutta alue ei ole hyvää lisääntymishabitaattia lajille.  

 

Uhanalaislajisto 

Kaitaniemessä ei havaittu uhanalaisia eliölajeja ja niiden esiintyminen on melko 

epätodennäköistä.  

 

Loppupäätelmä 

Alueella ei havaittu sellaisia merkittäviä luontoarvoja, joilla olisi rajoittavaa merkitystä sen 

kaavoittamiseen. 

 

5. Lähteet 

 

Hyvärinen, E., Juslen, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. 2019: Suomen lajien 

uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 s.  

 

Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) 2018: Luontotyyppien punainen kirja – Osa 2: luontotyyppien kuvaukset. 

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018. 925 s.   

 

  

 



HIILINIEMEN JA RUISSAARTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Emätila- ja mitoitustaulukko / Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet

Emätila RAPALA 78141300010070 (X)

EMÄTILAN OSAN 781-413-1-140 (X) KIINTEISTÖTIEDOT  RANTAVIIVA MITOITUS RAKENNUSOIKEUS

Kiinteistötunnus Tilan nimi Tilan rek. pvm Tod.rv Muun. rv Mit. Rak.oik Käytetty Jäljellä

Sijainti (km) (km)

781-413-1-140 (X) HIILINIEMI 24.5.1976

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-222 Tuomaala 29.10.1993 0,18 0,12 8 0,96 0 0,96

Päijänne, Hiiliniemi (mantere, luontoarvo) 781-413-1-222 Tuomaala 29.10.1993 0,10 0,09 6 0,54 0 0,54

Päijänne, Hiiliniemi (saari, p-ala 0,05 ha ) 781-413-1-222 Tuomaala 29.10.1993 0,11 0 0,00 0 0,00

Päijänne, Kaitaniemi (mantere) 781-413-1-222 Tuomaala 29.10.1993 0,47 0,18 8 1,44 0 1,44

Päijänne, Ruissaari, p-ala 4,27 ha 781-413-1-222 Tuomaala 29.10.1993 0,91 p-ala 1,42 0 1,42

Päijänne, Ruissaari, p-ala 1,40 ha 781-413-1-222 Tuomaala 29.10.1993 0,47 p-ala 1,00 0 1,00

Päijänne, Mätäkallio- saari, p-ala 0,19 ha 781-413-1-222 Tuomaala 29.10.1993 0,20 0 0,00 0 0,00

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-292 Rapalanniemi 10.9.2009 0,09 0,08 8 0,64 1 -0,36

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-293 El Leon 10.9.2009 0,18 0,12 8 0,96 1 -0,04

Päijänne, Hiiliniemi (saari, p-ala 0,06 ha) 781-413-1-293 El Leon 10.9.2009 0,11 0 0,00 0 0,00

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-294 Rapalanranta 10.9.2009 0,06 0,06 8 0,48 1 -0,52

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-295 Vilmala 10.9.2009 0,12 0,10 8 0,80 1 -0,20

Päijänne, Marketansaari, p-ala 0,47 ha 781-413-1-295 Vilmala 10.9.2009 0,30 0 0,00 0 0,00

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-298 Hiiliniemi 4.12.2010 0,22 0,10 8 0,80 1 -0,20

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-299 Hiiliniemenranta 4.12.2010 0,07 0,07 8 0,56 1 -0,44

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-300 Hiiliranta 4.12.2010 0,08 0,07 8 0,56 1 -0,44

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-303 Kiviranta 10.1.2013 0,06 0,06 8 0,48 1 -0,52

Päijänne, Hiiliniemi (saari,p-ala 0,08 ha  ) 781-413-1-303 Kiviranta 10.1.2013 0,11 0 0,00 0 0,00

Päijänne, Hiiliniemi (mantere) 781-413-1-304 Lehmusranta 10.1.2013 0,10 0,09 8 0,72 1 -0,28

Päijänne, Hiiliniemi (saari, p-ala 0,14 ha  ) 781-413-1-304 Lehmusranta 10.1.2013 0,14 0 0,00 0 0,00

YHTEENSÄ: 4,08 1,14 11,36 9 2,36

 (X) = Lakannut kiinteistötunnus

 - Mitoitusta 8 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km on käytetty niillä Päijänteen mannerrannan alueilla, joilla ei ole luontoselvityksen mukaan erityisarvoja.  Mitoitusta

 6 rakennuspaikkaa / muunnettu ranta-km on käytetty luontoselvityksessä esille tulleen Hiiliniemen ranta-alueen arvokkaan elinympäristön (tulvametsä) alueella.

 - Pinta-alaltaan 1-3 ha saarien mitoitus on 1 rakennuspaikka ja pinta-alaltaan 4-10 ha saarien mitoitus on 1 rakennuspaikka / 3 maahehtaaria 

 - Pinta-alaltaan alle 1 ha saaret eivät mitoita rakennusoikeutta 
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SYSMÄ 

Päijänne 

Tilat 

Vilmala 781-413-1-295 
Hiiliniemi 781-413-1-298 
Hiiliniemenranta 781-413-1-299 
Hiiliranta 781-413-1-300 
Kiviranta 781-413-1-303 
Lehmusranta 781-413-1-304 
Tuomaala 781-413-1-222 (osa tilasta) 

Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutos 

Kuva 1. Kaavan muutosalueiden yleissijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

5.6.2018, 12.3.2021 

Hiiliniemen kaavan muutosalue 

Kaitaniemen kaavan muutosalue 
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Tunnistetiedot 
 

Kaavan nimi:  Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan muutos  
Kunta: Sysmä (781) 
Tilat:  Vilmala 781-413-1-295, Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, 

Hiiliranta 781-413-1-300, Kiviranta 781-413-1-303, Lehmus-ranta 781-413-1-304 ja 
osa tilasta Tuomaala 781-413-1-222. 

 
   

Kaavamuutoksen laadituttajat: 
    

Yksityiset kiinteistöjen omistajat 
 
Yhteyshenkilö: Tuomas Wallden 
p. 040 8383335, sposti. tuomas.wallden@towi.fi 
 
 
Kaavan laatija: 
 

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa  
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA 
Arto Remes, maanmittausinsinööri (AMK) 
p. 040-1629193, sposti. arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 

 
 
 
Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö  
 

  Voimassa olevan ranta-asemakaavan alueeseen kuuluvat Päijänteen Virmailanselän itärannalla 
sijaitseva Hiiliniemen mannerranta ja mannerrannan edustan pienet saaret sekä Rapalanniemen 
pohjoispuolella sijaitsevat Ruissaaret, Mätäkallio- niminen saari ja Kaitaniemen mannerranta. Kaa-
van muutoksessa tarkastellaan mitoituksellisesti koko voimassa olevan ranta-asemakaavan alu-
etta. Varsinainen ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöön Tuomaala 781-413-1-222 kuu-
luvia Hiiliniemen ja Kaitaniemen mantereen ranta-alueita sekä Hiiliniemen alueella sijaitsevien kiin-
teistöjen Vilmala 781-413-1-295, Hiiliniemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, 781-
413-1-300 Hiiliranta, Kiviranta 781-413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304 alueita. Kaavamuu-
tos koskee myös Hiiliniemen edustan pieniä saaria, jotka kuuluvat mannerrannan kiinteistöihin 
781-413-1-222, 781-413-1-295, 781-413-1-303 ja 781-413-1-304 (Kuvat 1, 2 ja 3). 
 
Hiiliniemen mannerrannan ranta-asemakaavan muutosalueen tiloille Vilmala 781-413-1-295, Hiili-
niemi 781-413-1-298, Hiiliniemenranta 781-413-1-299, 781-413-1-300 Hiiliranta, Kiviranta 781-
413-1-303 ja Lehmusranta 781-413-1-304 on rakentunut loma-asunto sekä muita rakennuksia alu-
een voimassa olevaan ranta-asemakaavaan perustuen. Tiloihin 781-413-1-295, 781-413-1-303 ja 
781-413-1-304 kuuluu voimassa olevan ranta-asemakaavan loma-asuntoalueen lisäksi myös kaa-
van mukaista maa- ja metsätalousaluetta Hiiliniemen edustan saarista ja/tai Hiiliniemen manner-
rannalta. Kaavan muutosalueeseen kuuluvat Tuomaalan tilan 781-413-1-222 Hiiliniemen ja Kaita-
niemen ranta-alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Tilan 781-413-1-222 Hiiliniemen ranta-
alueella on lisäksi Hiiliniemen loma-asuntotonteille johtavaa tiestöä. Myös tilan Kaitaniemen pals-
talla kulkee Kaitaniemen kärkeen johtava tie. 
 
Kaavan muutosalueiden pinta-ala on yhteensä n. 15,2 ha ja muutosalueisiin kuuluu Päijänteen 
rantaviivaa yhteensä 2,06 km.   
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Kuva 2. Hiiliniemen kaavan muutosalue on esitetty punaisella värillä. 

 
 

 
Kuva 3. Kaitaniemen kaavan muutosalue on esitetty punaisella värillä. 
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Tavoitteet 
 

Ranta-asemakaavan muutokseen ryhdyttäessä tavoitteena on ollut selvittää ranta-asemakaava-
alueen rakennuspaikkojen määrän mitoitus perustuen Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan 
suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin ja nostaa ranta-asemakaavan mitoitus Sysmän Päijänteen 
rantaosayleiskaavan mukaiselle tasolle. Rantaosayleiskaavassa on käytetty Hiiliniemen ja Kaita-
niemen ranta-alueita vastaavilla asumiseen hyvin sopivilla ranta-alueilla mitoitusarvoa 8 raken-
nuspaikkaa/muunnettu ranta-km. 1-3 hehtaarin saarien mitoitus on ollut 1 rakennuspaikka ja 4-
10 hehtaarin saarien mitoitus 1 rakennuspaikka / 3 maahehtaaria.  
 
Kaavan muutosta varten on laadittu Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suun-
nittelu- ja mitoitusperusteiden mukainen emätilaselvitys / rakennusoikeuslaskelma. Päijänteen 
rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaan Hiiliniemen ja Ruis-
saarten ranta-asemakaava-alueen rakennuspaikkojen määräksi tulee yhteensä 11 rakennuspaik-
kaa, mikä on kaksi rakennuspaikkaa voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettua enem-
män. Eri emätilojen ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella ranta-asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on osoittaa Tuomaalan tilan 781-413-1-222 alueelle kaksi uutta loma-
asuntotonttia. Kaavamuutoksessa huomioidaan voimassa olevan rata-asemakaavan tavoite säi-
lyttää Ruissaaret rakentamisesta vapaana kokonaisuutena ja uudet rakennuspaikat pyritään 
osoittamaan mannerrannoille. Toinen uusista lomarakennuspaikois-ta on tarkoitus sijoittaa Tuo-
maalan tilan Hiiliniemen ranta-alueen eteläosaan ja toinen Kaitaniemen ranta-alueelle.  
 
Ranta-asemakaavan muutoksella selvitetään lisäksi kaavamuutoksella osoitettavien loma-asun-
totonttien tonttikohtaisen rakennusoikeuden nostamista Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan 
muutoksen ohjausvaikutus huomioiden (enintään 500 k-m2/tontti). Kaavamuutoksen tarkoituk-
sena on myös ajantasaistaa voimassa olevan ranta-asemakaavan kaavamerkinnät ja -määräyk-
set.   
 
Kaavamuutoksella selvitetään myös alueen mahdolliset luontoarvot ja tarvittaessa luontoarvot 
turvataan ranta-asemakaavoituksen keinoin. 
 

Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtioneuvoston päätöksen 14.12.2017 mukaiset uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava 
huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituk-
sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
Maakuntakaava 
 

Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymä Päijät-Hämeen maakuntakaava 
2014. Maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, mutta maakunta-
kaava 2014 on tullut voimaan 10.3.2017 alkaen. Maakuntahallitus päätti 20.2.2017 määrätä maa-
kuntakaavan 2014 tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Suunnittelualueelle ei 
kohdistu maakuntakaavavarauksia (Kuva 4.). 
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Kuva 4. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Kaavan muutosalueiden likimääräinen si-
jainti on esitetty punaisella ympyrällä. 

 
Rantayleiskaava 
 

Suunnittelualue kuuluu Sysmän kunnanvaltuuston 15.4.2013 (§ 35) hyväksymän Päijänteen ranta-
alueiden osayleiskaavan muutoksen alueeseen. Rantaosayleiskaavan muutos tuli pääosin voi-
maan kunnanhallituksen päätöksellä 27.5.2013 (§179) ja valituksenalaisilta osin 31.12.2014 ja 
25.11.2015.   
 

Rantaosayleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueelle voimassa olevaa ranta-asemakaavaa ku-
vaava rajausmerkintä lukuun ottamatta Mätäkallio- nimisen saaren aluetta ja Hiiliniemen ranta-
alueelle on merkitty voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti yhdeksän uutta lomaraken-
nuspaikkaa. Lisäksi läntisemmän Ruissaaren koillisrannalle on osoitettu muinaismuistolain rau-
hoittaman kiinteän muinaisjäännöksen kohdemerkintä (SM 1e) (Kuvat 5 ja 6). 
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Kuva 5. Ote Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta Hiiliniemen alueelta 
 
 

 
Kuva 6. Ote Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksesta Kaitaniemen ja 
Ruissaarten alueilta 
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Ranta-asemakaava 
 

Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan 20.8.2007 § 28 
ja kaava tuli voimaan 17.10.2007. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on osoitettu Hiilinie-
men mannerrannalle kaksi loma-asuntojen korttelialuetta (RA), joilla on yhteensä yhdeksän loma-
asuntotonttia. Loma-asuntotonttien rakennusoikeus on enintään 250 k-m2/tontti. Kaitanimen alue 
on osoitettu yksityiseen tai alueen osakkaiden käyttöön tarkoitetuksi venevalkama-alueeksi (LV-
2). Kaava-alueeseen kuuluvat saaret sekä Hiiliniemen ranta-alue rakentamisalueita lukuun otta-
matta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) (Kuvat 7 ja 8).  
 
Ranta-asemakaavan muutos koskee Hiiliniemen kaava-alueen osan RA- korttelin 1 tontteja 1-4 ja 
RA- korttelin 2 tontteja 3 ja 4 sekä kaavan muutosalueen kiinteistöihin kuuluvia mannerrannan ja 
mannerrannan edustan saarien maa- ja metsätalousalueita (M). Kaavamuutos koskee Ruissaar-
ten kaava-alueen osan Kaitaniemen venevalkama-aluetta (LV-2). 
 

 
Kuva 7. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta Hiiliniemen kaava-alueen osalta. Ranta-
asemakaavan muutosalue on rajattu likimäärin sinisellä viivalla. 
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Kuva 8. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta Ruissaarten ja Kaitaniemen kaava-aluei-
den osalta. Ranta-asemakaavan muutosalue on rajattu sinisellä viivalla. 
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Olemassa olevat selvitykset 

 

Rakennetun ympäristön selvitykset  
 

⚫  RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston 22.12.2009 päätöksellä 
otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.  

- Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.  
 

⚫ Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat rakennetut 
kulttuuriympäristöt. Päijät-Hämeen maakunnallinen inventointi on valmistunut 2005: MARY- maa-
kunnallisesti 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, Hämeen ympäris-
tökeskuksen 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 maa-
kuntamuseo 2012  
⚫ Museoviraston muinaisjäännösrekisteri. 
- Läntisen Ruissaaren koillisrannalla sijaitsee mahdollinen muinaisjäännös (1000007067);  Histo-
riallisen ajan maarakenne/kuoppa (Pyöreä maakuoppa, jonka halkaisija on 2 m ja syvyys 0,5 m) 
 

Muut selvitykset ja suunnitteluaineisto 
 

⚫  Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen (2007). Päijät-Hämeen maisemaselvitys. 
Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. 
 

⚫  Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Lahden ammattikorkeakoulu (2006). Päijät-
Hämeen taajama- ja kylätarkastelu. Päijät-Hämeen maisemaselvityksen osaraportti. 
 

⚫  Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 selvitykset   
 

⚫  Sysmän Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen selvitykset  
- mm. Luonto- ja maisemaselvitys 2011, emätilaselvitys, arkeologinen inventointi 2012 

 
 

Laaditut selvitykset / pohjakartta-aineisto 
 
 

⚫  Sysmän Päijänteen rantaosayleiskaavan muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin perus-
tuva emätilaselvitys / rakennusoikeuslaskelma (Ympäristönsuunnittelu Oy 17.4.2018, päivitys 
12.3.2021)) 
 

⚫  Luontoselvitys 2018-2019 (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy/Petri Parkko, 15.12.2019) 
 

⚫  Ranta-asemakaavan muutosta varten on laadittu Hiiliniemen ja Kaitaniemen kaavan muutos-
alueille 1:2000- mittakaavainen pohjakartta (Ympäristönsuunnittelu Oy), jonka Asikkalan kunnan 
suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu hyväksyi 10.6.2019 ranta-asemakaavan pohjakartaksi.  
 

Vaikutusalue 
 

Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi kaavan muutosalueeseen ra-
joittuvien naapurikiinteistöjen alueet.  

 

 

Osalliset  
Naapuritilojen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 

Viranomaiset 
- Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus 
- Sysmän kunnan toimielimet ja hallintokunnat: kaavoitustoimikunta, toimintaympäristövalio-
kunta, toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto, kunnanhallitus 
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Kaavaprosessi 
 

Vireille tulo- ja  
valmisteluvaihe 

• Selvitysten, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja alustavan 
kaavaluonnoksen laatiminen 

• Hallinnollinen käsittely; kaavatoimikunta, kunnanhallitus 

• Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta (30 vrk) 

Luonnosvaihe • Kaavaluonnoksen valmistelu 

• Hallinnollinen käsittely; kaavatoimikunta, kunnanhallitus 

• Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen ja kaavan valmistelu-
aineistojen nähtäville asettamisesta 

• Kaavaluonnos nähtävillä (30 vrk) 

• Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineis-
tosta sekä kaavaluonnoksesta  

• Viranomaislausunnot valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta 

Ehdotusvaihe • Kaavaehdotuksen laatiminen 

• Hallinnollinen käsittely; kaavatoimikunta, kunnanhallitus 

• Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) 

• Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaava-
ehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana 

• Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta  

Hyväksymisvaihe 
 

• Kaavamuutoksen hyväksymisasiakirjojen laatiminen 

• Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää Sysmän kunnanval-
tuusto  

• Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista ha-
kea muutosta valittamalla Kouvolan hallinto-oikeuteen 

 
 
 

Tiedottaminen 
 

Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuk-
sen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Lähilehdessä sekä Sysmän kunnan ilmoitustaululla ja 
Internet-sivuilla. Lisäksi välittömän vaikutusalueen maanomistajille lähetetään tiedostuskirje em. 
kaavavaiheissa. 

  
 
 

Arvioitavat vaikutukset 
 

Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: 
 

ARVIOITAVAT TEKIJÄT SISÄLTÖ 

Ympäristövaikutukset - Luonnonympäristön arvot 
- Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet 
- Luonnon- ja vesiensuojelu 
- Rakennettu ympäristö 

Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat 
- Virkistystarpeet 

Yhdyskuntarakenne 
 

- Rantarakenne, yhtenäiset vapaat rannat 
- Vesihuollon järjestäminen 

Maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu 

- Yhdenvertaisuuden huomioiminen ja turvaaminen 

Taloudelliset vaikutukset - Kiinteistöjen arvo 
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Aikataulu 

 

TYÖVAIHE AJANKOHTA 

Vireilletulo 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  

26.9.2018 
26.9.- 26.10.2018 

Kaavaluonnos nähtävillä Tavoite 03-05/2021 

Kaavaehdotus nähtävillä  Tavoite 06-09 / 2021 

Kaavamuutoksen hyväksyminen Tavoite 09-12 / 2021 

 

  
Yhteystiedot ja palaute 
 

Ranta-asemakaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeen-
linnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvai-
heessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Sysmän kunnanhallituk-
selle.  
 
Kaavan laatija 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 Hämeenlinna 
 

Arto Remes 
maanmittausinsinööri (AMK), YKS-617  
puh. 040-1629193   
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sysmän kunta 
Valittulantie 5, 19700 Sysmä 
 

Kunnan yhteyshenkilö: 
 

Essi Carlson 
maankäytön suunnittelija 
puh. 044-7134 534 
essi.carlson@sysma.fi 
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