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MIELIPIDE 1 HIILINIEMEN JA RUISSAARTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSAL-
LISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

 
 Selvitettävä myös ja korjattava 
 
 1. Mikä on nykytilanne todellisuudessa naapurialueella 781-413-1-138, Rakm <> Royk 

? Teksti ja  kuvat ovat osittain ristiriitaisia  ja  sisältävät virheellistä, harhaanjohtavaa  
tai puutteellista tai muuten epämääräistä tietoa, vert. alla lihavoidut 

 
Kuvat 
 
Kuva 1. Näyttäisi olevan Ok. Kuva 2. Näyttäisi olevan Ok. Kuva 3. Näyttäisi 
olevan Ok. Kuva 4. Näyttäisi olevan Ok. Merkintä nat73 ja viiva siitä - suojeltu 
vesialue saarineen ? Kuva  5. Näyttäisi  olevan Ok. Mutta  mikä  on nykyi-
nen  tilanne  alueella 781-413-1-138 koskien erityisesti merkintää RA/4 ? 
Kuva 6. Näyttäisi olevan Ok. Kuva 7. Marketan saari ei kuulu suunnittelualu-
eeseen  781-413-1-222 vaan on osa aluetta 781-413-1-295. Alueeseen 781-
413-1-222 rajoittuvat tontit on tässä piirretty sikäli väärin, etteivät vastaa 
nykytilannetta. Suunnittelualueella ne lienevät oikein Hiiliniemen puolella Ku-
vassa 2. 

 

Kuva 8. Merkintä LV-2. Jääkö tämä venevalkama-alue myös muiden käyttöön yksi-

tyisellä tontilla Rakm <> Royk ? 

 
 2. Rantaviivan pituus 
 Maanmittauslaitoksen Karttapaikassa mitatun rantaviivan pituudeksi - Hiiliniemi + 

Kaitaniemi - saadaan n. 1 km riippuen miten se piirretään muunnelluksi. Tästä viivasta 
lähes kaikki on Hiiliniemen puolella 

 
 3. Pinta-ala 
 Maanmittauslaitoksen  Karttapaikassa mitatun  pinta-alan  suuruudeksi saadaan n. 13 

hehtaaria riippuen miten se huomioi rantaviivan ja mistä suurin ala Hiiliniemen puolella 
 
 4. Mitoitusnormi 
 Rakentamattomilla ranta-alueilla (ks. Royk) mitoitusnormi on maksimissaan 8 loma- 

asunto-yksikköä (lay) muunneltua rantakilometriä kohti. Jos alue on herkkiä, sallittu lu-
kumäärä on pienempi. Alle 1 hehtaarin saariin ei saa rakentaa. Suunnittelualueella Hii-
liniemen puolella Marketan saaren kohdalla matala ranta on tulville altis. Mantereen ja 
Marketan saaren välinen matala vesialue on ruovikkoinen ja on sellaisena vesilintujen 
suosima arkaa aluetta. Täten tässä mitoituksen tulisi olla pienempi kuin 8. 

 
 5. Alue Hiiliniemi 
 Suunnittelualueella voimassa oleva ranta-asemakaava rajaa loma-asuntoyksiköiden 

lukumääräksi 9, mikä on suurempi kuin Roykin mukainen maksimi 8. Hiiliniemen alu-
eelle halutaan lisätä vielä yksi eli yhteensä 10. 

 Täten suunnitelman perusteissa ei voi vedota yhdenmukaisuuteen, Rakm -> 
Royk 

 



 

 6. Alue Kaitaniemi 
 Suunnittelualueella voimassa olevassa ranta-asemakaavassa ei ole yhtään rakennus- 

paikkaa, mutta sinne halutaan 1. Täten suunnitelman perusteissa ei voi vedota 
yhdenmukaisuuteen, Rakm -> Royk 

 
 7. Rakennusoikeus 
 Kaavamuutoksen yhteydessä halutaan ajantasaistaa Rak:n mukaiset kaavamerkinnät 

ja kaavamääräykset. Tavoitteena on nostaa tonttikohtaista  rakennusoikeutta  Royk:n 
mukaiselle tasolle 7 % tai maksimissaan 500 m2. On myös huomioitava Royk:n mu-
kaiset rakennusten sallitut korkeudet ja etäisyydet rantaviivasta.  

 
 Nykyisellään kiinteistöille 781-413-1-298 ja 781-413-1-300 tuskin mahtuu lisäys 

sallittuun maksimikerrosalaan 500 m2. Voisi olla mahdollista suurentaa tontin pinta-
alaa  

 
 Kapeaan Kaitaniemeen, mikä metsätalousaluetta (MM), halutaan kaavoittaa 1 raken-

nuspaikka, mille mahtuisi vain hyvin kapeita rakennuksia, koska etäisyyssääntöjä 
vesistöstä on noudatettava 

 
 Rapalanniemen lounaisrannalla nykyiselle MM-alueelle 781-413-1-222 sen eteläkul-

maan halutaan kaavoittaa olemassa olevan rantakiinteistön 781-413-1-293 ja raken-
tamattoman MM-alueen 781-413-1-138, mille Royk:ssa 4 rakennuspaikkaa, n. 150 m 
väliin 1 rakennuspaikka. Tänne sinänsä mahtunee maksimi-500 m2 kun maasto huo-
mioidaan, 

 
 8. Vapaa ranta 
 Vapaan rantaviivan vaatimus (Royk) sanelee, että jokaisen emätilan tai maanomistus 

yksikön rantaviivasta riittävä osa osoitetaan vapaaksi rannaksi. Suunnittelualueella ai-
nakin Hiiliniemen puolella tämä tarkoittanee sitä, että alue 781-413-1-222 tarvitsee li-
särakennusoikeutta kokoamalla sitä, esim. alueelta 781-413-1-138 naapuriapuna. 
Tällöin tämän rajanaapurin alueella ei ole tai ei käytetä Royk:ssa kaavoitettua raken-
nusoikeutta, siis toisin kuin merkitty Kuvassa 5. 

 
 9. Korkeusasema 
 Suunnittelualueella Hiiliniemen puolella sen etelänurkassa on maasto erittäin haasta-

va ja sellaisena huonosti rakentamiseen sopiva. Kapealle rantakaistaleelle, vain pari 
metriä veden pinnan tasosta, ei saa sijoitettua muita rakennuksia kuin hädin tuskin 
saunan (ks. Royk), sillä rannassa on jyrkänne ja rinne kohoaa kivisenä jyrkästi. 

 
 Tilanne on huonompi kuin naapurikiinteistöllä 781-413-1-293, missä  sentään  on 

ylempänä melko tasaista. Aiotussa rakennuspaikassa alueella 781-413-1-222 ei ole 
ylempänäkään tasaista, vain louhikkoista rinnettä. Tämä suunnittelualueen kohta  on 
sekin ylempänä sammaleista kolua ja lähempänä rantaviivaa on myös suojelun arvois-
ta lehtoa - kuten näyttäisi olevan suojeltu naapurissa 781-413-1-138 .  Tämä  ilmenee 
Kuvissa 2. ja 5. Vaatii luontoselvityksen muun selvityksen ohella 

 
 10. Ranta 
 Vesialue Hiiliniemen puolella on aiotun rakennuspaikan kohdalla pitkälle hyvin mata-

laa ja ruovikkoista. Sopii huonosti venerannaksi ja uimiseen paitsi pikkulasten polskut-
teluun. Marketan saaren kohdalla siitä alueen 781-413-1-138 suuntaan on hieman sy-
vempää ja vähemmän ruovikkoista kuin pohjoiseen alueen 781-413-1-293 vieressä. 

 Vaatii luontoselvityksen muun selvityksen ohella 
 
 11. Tiet 
 Hiiliniemen puolella alueella 781-413-1-222 on sen etelänurkkaan Hiiliniementieltä 

matkaa n. 400 m riippuen mistä kohtaa uusi tieosuus alkaisi ja kulkisi alueella 781-
413-1-222. Maasto on onneksi tasaista kun seurailee korkeustasoa 90 - 95 m eli vajaa 
15 m Päijänteen pinnan tasosta ja vasta lähempänä aiottua rakennuspaikkaa on 
maastossa isompia kiviä. Lähemmäksi aiottua rakennuspaikkaa pääsisi rajanaapurin 
781-413-1-138 puolelta, missä on tie sekä tiepohjaa valmiina, eli uutta tietä jäisi ra-
kennettavaksi vain n. 200 m 



12. Sähköt
Sähkölinja Hiiliniemen puolella on parhaiten vedettävissä tievaihtoehtoja jompaakum-
paa alueilla 781-413-1-222 tai 781-413-1-138 seuraten. Valinta sen mukaan mitä raja-
naapuri on tekevä ja suunnittelualuetta koskien salliva

13. Virheet ja puutteet / OAS
Nämä ilmikäyneet seikat, edellä lihavoidulla, tulee selvittää ja korjata ennen kuin
Rakm voidaan laatia nähtäväksi.

Vastine: 

Myös  muihin näkökohtiin  kuin  edellä,  mitä  tämä  mielipide  ei  sisällä,  saattaa 
joutua puuttumaan. 

1. Kuvat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuvana 5. on ote voimassa olevasta ranta-
osayleiskaavasta. Hiiliniemen kaavan muutosalueen osan eteläpuolisen naapuritilan 
781-413-1-138 alueelle on osoitettu voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa neljän 
uuden lomarakennuspaikan alue (RA/4).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuvana 7. on ote voimassa olevasta ranta-
asemakaavasta Hiiliniemen ranta-alueen osalta. Kaavan perusteella tai muutoin alu-
eelle kaavan voimaantulon jälkeen muodostetut nykyiset kiinteistörajat eivät voi näkyä 
vuoden 2007 ranta-asemakaavakartalla eikä kaavakartta ole tästä syystä virheellinen. 

Marketansaari ei ole kuulunut kaavan muutosalueeseen kaavamuutoksen vireilletulo-
vaiheessa, mutta tilan 781-413-1-295 alue Marketansaari mukaan lukien on liitetty sen 
jälkeen kaavan muutosalueeseen.  

Kuvaan 7. lisätään kaavan muutosalueen rajaus kuvan havainnollisuuden paranta-
miseksi. 

Kuvassa 8. esitetty Kaitaniemen kaavan muutosalueen osa on osoitettu voimassa 
olevassa ranta-asemakaavassa yksityiseen tai alueen osakkaiden käyttöön tarkoite-
tuksi venevalkama-alueeksi. Aluetta ei kuitenkaan ole käytetty voimassa olevan ranta-
asemakaavan mukaisena venevalkama-alueena eikä alueen käyttöön on ole muita oi-
keutettuja kuin Tuomaalan tilan 781-413-1-222 omistaja. Kaitaniemen venevalkama-
varaus on tarkoitus tarpeettomana poistaa kaavasta kokonaan.  

2. Rantaviivan pituudet mitataan ja muunnetaan noudattaen Sysmän Päijänteen ran-
taosayleiskaavan suunnitteluperusteita.

3. Kaava-alueen pinta-ala ja eri aluevarauksien pinta-alat mitataan ranta-
asemakaavan muutoskartalta. Pinta-alat esitetään kaavaselostuksessa ja tilastoidaan
ympäristöhallinnon asemakaavan seurantalomakkeelle.

4. Ranta-asemakaavan muutoksessa noudatetaan Päijänteen rantaosayleiskaavan
muutoksen suunnittelu- ja mitoitusperusteita. Rantaosayleiskaavan muutoksen suun-
nittelu- ja mitoitusperusteiden mukaiset rakennusoikeuslaskelmat esitetään kaava-
asiakirjoissa.

5. Alue Hiiliniemi
Voimassa olevan Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaavan rantarakennusoikeu-
det on laskettu koko kaava-alueelle ja kaava-alueen ranta-alueiden rakennusoikeus
on osoitettu Hiiliniemen ranta-alueelle. Tämä ranta-asemakaavan muutos laaditaan
samalla tavalla kaavakokonaisuus huomioiden käyttäen Päijänteen rantaosayleiskaa-
van mukaisia mitoitusperusteita. Näin myös Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-
asemakaava-alueen rakennuspaikkojen määrä ja rakennuspaikkakohtainen raken-
nusoikeus saadaan ratkaistuksi yhdenvertaisesti rantaosayleiskaava-alueen ranta-
alueiden maanomistajien kanssa.



 

 
 6. Alue Kaitaniemi 
 Tämä ranta-asemakaavan muutos laaditaan tarkastellen voimassa olevan Hiiliniemen 

ja Ruissaarten ranta-asemakaavan aluetta kokonaisuutena käyttäen Päijänteen ranta-
osayleiskaavan mukaisia mitoitusperusteita. Näin myös Hiiliniemen ja Ruissaarten 
ranta-asemakaava-alueen rakennuspaikkojen määrä ja rakennuspaikkakohtainen ra-
kennusoikeus saadaan ratkaistuksi yhdenvertaisesti rantaosayleiskaava-alueen ranta-
alueiden maanomistajien kanssa. 

 
 7. Rakennusoikeus 
 
 Kunnan rakennusjärjestyksen ja rantaosayleiskaavan rakentamisen ohjaus huomioi-

daan ranta-asemakaavan muutoksella osoitettavien tonttien rakentamista ohjaavissa 
kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä. 

 
 Kaitaniemen kaavan muutosalueen eteläosassa on riittävästi tilaa loma-asunnon ra-

kentamiseen.    
 
 8. Ranta-asemakaavan muutoksessa huomioidaan riittävien yhtenäisten rakentami-

sesta vapaiden rantojen säilyminen. Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-
alueelle jää edelleen ranta-asemakaavan muutoksen toteutuessa riittävästi yhtenäisiä 
rakentamisesta vapaita ranta-alueita. 

 
 Ranta-asemakaavan muutoksessa ei käytetä tilan 781-413-1-138 tai minkään muun 

Hiiliniemen ja Ruissaarten ranta-asemakaava-alueen ulkopuolisen tilan rantaraken-
nusoikeuksia.  

 
 9. Korkeusasema 
 Kaavamuutoksella ei ole tarkoitus osoittaa uutta loma-asuntotonttia Hiiliniemen etelä-

osan ranta-alueella olevan jyrkänteen kohdalle. Uusi loma-asuntotontti pyritään sijoit-
tamaan Tuomaalan tilan etelärajalle, missä maasto on loivapiirteisempi.  

 
 Kaavamuutosta varten laaditaan luontoselvitys.  
 
 10. Uusi loma-asuntotontti pyritään sijoittamaan Tuomaalan tilan etelärajalle, missä 

ranta on mielipiteenä esitetyllä tavalla muuta rannanosaa syvempi.  
 
 11. Tieyhteys tavoitteena olevalle Hiiliniemen eteläosan uudelle loma-asuntotontille on 

tarkoituksenmukaista suunnitella kaavan muutosalueen kautta Tuomaalan tilan 781-
413-1-222 alueella. Maasto on varsin tasainen rannan suuntaisen tien rakentamiseksi.  

 
 12. Tonttikohtaisia sähkölinjoja ei ole tarpeen suunnitella yksityiskohtaisesti ranta-

asemakaavalla. 
 
 13. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään tarpeellisilta osin mielipiteenä 

esitettyjen seikkojen osalta. Osa mielipiteenä esitetyistä seikoista tullaan kuvaamaan 
yksityiskohtaisemmin kaavaselostuksessa.   
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MIELIPIDE 2 HIILINIEMEN JA RUISSAARTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- 
JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
  
 Mielipiteenä esitetään, että Kaitaniemi tulee säilyttää rakentamattomana, koska ky-

seessä hieno paikka Sysmän kirkonkylän ja Karilanmaan välillä, missä veneen voi 
laskea tai nostaa menemättä jonkin tontille. Niemeen pääsee myös paloauto ja ambu-
lanssi ja niemeen tulee laivaväylä, jos katastrofi tulee järvellä. Kaitaniemihän on jätetty 
edellisessä kaavassa mökittömäksi ja se on nyt yhtä tärkeä pitää vapaana alueena. 

 
 Mielipiteen esittäjästä ei tunnu henkilökohtaisesti hyvältä, että uimalaiturin vastapäätä 

tulee mökki eikä se kiinteistön arvoakaan nosta. 
 
 Eiköhän mökkitiheys Rapalantiestä Kaitaniemeen ole jo riittävä kilometriä kohti lasket-

tua. 
 
 Ruissaaret ja Mätäkallio pitääkin pitää luonnonvaraisina. Saarissa pesii kalasääksi ja 

joku pienempi haukkalaji sekä kolme kuikkaparia. Myös Mätäkalliolla pesi aiemmin ka-
lasääksi, mutta pesä hävisi häirinnän vuoksi. Mätäkallio on suosittu kalastajien ja ve-
neilijöiden taukopaikka. 

 
Vastine:  

 Kaitaniemen kaavan muutosalueen osa on osoitettu voimassa olevassa ranta-
asemakaavassa yksityiseen tai alueen osakkaiden käyttöön tarkoitetuksi venevalka-
ma-alueeksi. Aluetta ei kuitenkaan ole käytetty voimassa olevan ranta-asemakaavan 
mukaisena venevalkama-alueena eikä alueen käyttöön ole muita oikeutettuja kuin 
Tuomaalan tilan 781-413-1-222 omistaja.  

 
 Tuomaalan tilan 781-413-1-222 omistaja ei ole antanut lupaa veneiden las-

kuun/nostoon Kaitaniemen alueella eikä hän myöskään ole tietoinen, että Kaitaniemen 
aluetta olisi tällaiseen tarkoitukseen käytetty. Yleinen kulku Kaitaniemeen ja Kaitanie-
men eteläpuolisille lomarakennuspaikoille on estetty Kaitaniementiellä olevalla lukitulla 
puomilla, joten Kaitaniemen alueen luvatonkaan käyttö mielipiteenä esitetyllä tavalla 
veneidenlaskupaikkana ei pitäisi olla mahdollista. 

 
 Hätätilanteessa Kaitaniemen kärkeen pystyy edelleen rantautumaan, vaikka alueelle 

osoitetaan kaavamuutoksen tavoitteen mukaisesti yksi uusi loma-asuntotontti.  
 
 Tämä ranta-asemakaavan muutos laaditaan tarkastellen voimassa olevan Hiiliniemen 

ja Ruissaarten ranta-asemakaavan aluetta kokonaisuutena käyttäen Päijänteen ranta-
osayleiskaavan mukaisia mitoitusperusteita. Näin myös Hiiliniemen ja Ruissaarten 
ranta-asemakaava-alueen rakennuspaikkojen määrä ja rakennuspaikkakohtainen ra-
kennusoikeus saadaan ratkaistuksi yhdenvertaisesti rantaosayleiskaava-alueen ranta-
alueiden maanomistajien kanssa. 

 
 Mielipiteen esittäjän vanha lomarakennuspaikka sijaitsee Kaitaniemen itäpuolella Kor-

piniemen alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena oleva Kaitaniemen uusi loma-
asuntotontti on tarkoitus sijoittaa Kaitaniemen eteläosaan, missä tontti ei sijaitse mieli-
piteen esittäjän tonttia vastapäätä. Kun lisäksi huomioidaan, että uuden tontin raken-
tamisalueet on tarkoituksenmukaista suunnitella toiminnallisesti Kaitaniemen länsipuo-



 

lelle, niin uuden tontin toteutumisesta ei tule aiheutumaan merkittävää vaikutusta Kor-
piniemen alueen vanhoille rakennuspaikoille. 

 
 Esitetään, että kaavamuutoksen valmistelua jatketaan osallistumis- ja arvionti-

suunnitelman tavoitteen mukaisesti. 
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MIELIPIDE 3 HIILINIEMEN JA RUISSAARTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- 
JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
  
 Ranta-asemakaavan muutoksessa tulee huomioida seuraavat asiat: 
 
 •Kaitaniemi on ainoa paikka ennen Karilanmaata, josta voi nostaa ja laskea isompiakin 

veneitä. 
 •Kaitaniemi jäätyy myöhemmin kuin Suopellon laskuluiska. 
 •Kaitaniemi on ollut ja on edelleen pelastuslaitoksen käytettävissä. 
 •Jos Päijänteellä sattuisi suurempi onnettomuus, voi Kaitaniemeen rantautua suurella-

kin aluksella. 
 •Kaitaniemen venevalkama-aluetta käytetään veneiden nosto-, ja laskupaikkana su-

lanveden aikana. 
 •Paikallinen sysmäläinen laiturialan yritys on hyödyntänyt Kaitaniemeä laitureiden 

lasku- ja perille kuljetus paikkana. 
 •Kaitaniemeä käytetään myös vilkkaasti ulkoilu- ja virkistysalueena sekä kyläläisten 

uimapaikkana. 

 
Vastine:  
 Kaitaniemen kaavan muutosalueen osa on osoitettu voimassa olevassa ranta-

asemakaavassa yksityiseen tai alueen osakkaiden käyttöön tarkoitetuksi venevalka-
ma-alueeksi. Aluetta ei kuitenkaan ole käytetty voimassa olevan ranta-asemakaavan 
mukaisena venevalkama-alueena eikä alueen käyttöön ole muita oikeutettuja kuin 
Tuomaalan tilan 781-413-1-222 omistaja.  

 
 Tuomaalan tilan 781-413-1-222 omistaja ei ole antanut lupaa veneiden tai laitureiden 

laskuun/nostoon Kaitaniemen alueella eikä hän myöskään ole tietoinen, että Kaita-
niemen aluetta olisi tällaisiin tarkoituksiin käytetty. Kaitaniemen alue ei myöskään ole 
yleistä ulkoilu- ja virkistysaluetta. Yleinen kulku Kaitaniemeen ja Kaitaniemen etelä-
puolisille lomarakennuspaikoille on estetty Kaitaniementiellä olevalla lukitulla puomilla, 
joten Kaitaniemen alueen luvatonkaan käyttö mielipiteessä esitetyllä tavalla ei pitäisi 
olla mahdollista.  

 
 Pelastusviranomaiset eivät ole olleet yhteydessä Tuomaalan tilan 781-413-1-222 

omistajaan, että pelastuslaitoksella olisi tarve käyttää Kaitaniemen aluetta. Hätätilan-
teessa Kaitaniemen kärkeen pystyy edelleen rantautumaan, vaikka alueelle osoitetaan 
kaavamuutoksen tavoitteen mukaisesti yksi uusi loma-asuntotontti.  

 
 Esitetään, että kaavamuutoksen valmistelua jatketaan osallistumis- ja arvionti-

suunnitelman tavoitteen mukaisesti.  
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