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Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutos 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus 

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

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus 
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- 
ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja 
merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös 
kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireille tulosta tiedottamisesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.”1 

 

2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 

Suunnittelukohteita on seitsemän kappaletta.  

 

Kuva 1 Suunnittelukohteiden likimääräinen sijainti 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava hyväksyttiin Sysmän kunnanvaltuustossa 2007 ja 
kaava sai lainvoiman 2009. Ranta- ja kyläyleiskaavaan tehtiin muutoksia viimeksi 2013, 
silloin muutoskohteita oli 10 kappaletta. Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi 
kaavamuutoksen 17.3.2014 ja kaavamuutos sai lainvoiman 14.5.2014. 

 
1 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 63 § 
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Alkuperäisessä vuonna 2009 voimaan tulleessa kaavassa on jälleen ilmennyt 
muutostarpeita. Sysmän kunnan kaavoitustoimikunta käsitteli muutoskohteita 26.9.2019 
kokouksessa ja päätti aloittaa kaavamuutoksen valmistelun. Muutostarpeet ovat pääosin 

vähäisiä. 

Alue 1  

Alue 1 sijaitsee Saaren kylässä Majutveden rannalla. Kaavamuutos koskee 
rakennuspaikan siirtoa Sorsaniityn tilalta (781-414-3-100) Tohtaan tilalle (781-414-3-
175). Alue sijaitsee noin 14 km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta. 

Alueella 1 voimassa olevassa kaavassa tilalle RN:o 781-414-3-100 rakennuspaikka on 
osoitettu keskelle luo-aluetta ja rakentamiseen heikosti soveltuvalle maalle. 
Kaavamuutoksella siirretään RA-paikka saman maanomistajan tilalle RN:o 781-414-3-
175, jossa on rakentamiseen paremmin soveltuvaa kangasmaata ja mahdollistetaan 
yhtenäisempi vapaan rannan osuus. Rakennuspaikalla on myös osin luo-aluetta, joka 
tarkistetaan kaavanlaadinnan yhteydessä. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Alue 2 sijaitsee Karilanmaan kylässä Kahusjärven rannalla. Kaavamuutos koskee Lovelan 
tilaa (781-403-2-105). Alue sijaitsee noin 17 km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa loma-asunnon rakennuspaikka Kahusjärven 
länsipuolelle tasaisemmalle maalle. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

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

Alue 3 sijaitsee Voipalan kylässä Luotikkaan Verkkosaaressa. Kaavamuutos koskee 

Haaviston (781-423-2-127) ja Päivärinteen (781-423-2-128) tiloja. Alue sijaitsee noin 5 
km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta. 

Alueella 3 yksi lomarakennuspaikka on kartalla sijoitettu väärään kohtaan. 
Kaavamuutoksessa lomarakennuspaikan symboli siirretään oikealle kiinteistölle. Alla 
olevat kuvat hahmottavat merkinnän siirtoa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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

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

Sysmän keskustasta. Kaavamuutos koskee Taipaleen (781-408-1-167) ja Taipaleen II 
(781-408-3-32) tiloja.   

Alueella 4 suunnittelualue on merkitty voimassa olevassa kaavassa erillispientalojen 
alueeksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa erillispientalojen käyttötarkoitus 
maatilojen talouskeskusten alueeksi. 

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

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

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

Kohteessa 5 rakennettu rakennuspaikka on kiinteistön pohjoisosassa kaavassa 
osoitetulla M-alueella, kun taas kaavassa osoitettu rakennettu lomarakennuspaikka on 
todellisuudessa rakentumaton. Kaavamuutoksessa RA-paikka osoitetaan oikeaan 
kohtaan kiinteistön pohjoisosaan ja kiinteistön eteläosa osoitetaan M-alueeksi. Samassa 
yhteydessä RA –rakennuspaikka muutetaan AP –rakennuspaikaksi. 

 

 

 

 

 

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

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

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

Alueella 6 suunnittelualue on merkitty voimassa olevassa kaavassa loma-asuntojen 
alueeksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa loma-asuntojen alue (RA) 
käyttötarkoitus pientalojen alueeksi (AP). Poikkeuslupa on kunnasta saatu v. 2010. 

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

Alue 7 sijaitsee noin 30 km:n etäisyydellä Sysmän keskustasta Iso-Mäkärin rannalla ja 
koskee Kärjenniemen kiinteistöä (781-410-12-3) Onkiniemen kylässä. 

Kaavamuutoksessa vielä rakentamaton loma-asunnon rakennuspaikka esitetään 
siirrettäväksi Käenniemen kärkeen paremmin rakennettavalle maalle.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                        Kuva 14. RA-paikan siirto    Kuva 15. RA-paikan siirto -peruskartta  
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3. Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Alueen maankäytön suunnittelua koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(VAT).  

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 
Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 
tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston 
päätös tuli voimaan 1.4.2018.  

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat:  

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen:  

”Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 

edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla 
vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 
ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.” 2  
 

2. Tehokas liikennejärjestelmä:  

”Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta 
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä 

varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön 
perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien 
toimivuudelle. 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja 
viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 
kehittämismahdollisuudet.” 2 

 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  

” Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin. 

 
2 Lähde: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista   
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Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshaittoja. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 
vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit 
hallitaan muulla tavoin. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden 
kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten 
toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset 
kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.” 2 
 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

” Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä 
viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten 
viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien 

alueiden säilymisestä.” 2 

5. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

”Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen 
ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan 
yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja 
kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden 
toteuttamismahdollisuudet. Voimajohto-linjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti 
olemassa olevia johtokäytäviä.” 2 

 
MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 

niiden toteutumista.  

 
 
2 Lähde: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista  

Maakuntakaava 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on lainvoimainen kuulutusten myötä ja 
korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituksen. Maakuntakaava 2006 on kumottu 
uuden kaavan tullessa voimaan. 

Lakimuutoksen myötä ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovuttiin ja 
maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntakaavasta jätetyt valitukset 
kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä 29.1.2018. Korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettiin yksi valitus 20.6.2018, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
15.4.2019. Maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019.  
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Kuva 16. Suunnittelukohteet maakuntakaavassa. Ei mittakaavassa. 

Suunnittelukohteelle yksi ei ole osoitettu erityistä merkintää. Kohde kaksi sijaitsee 
pohjavesialueella (pv 140) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta 
maakunnallisesti arvokkaalla alueella (vihreä vaakaviivoitus). Kohteita kolme, neljä ja 
viisi koskien ei ole osoitettu erityistä merkintää.  

Yleiskaava 

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

vuonna 2009. 

Rakennusjärjestys 

Sysmän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. 

Maanomistus 

Suunnittelualueet ovat yksityisessä omistuksessa. 

4. Vaikutusalue 

Suunnittelualueiden vaikutusaluetta ovat suunnittelualueiden lähiympäristö. 

5. Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä on mainittu ne tahot, jotka ovat osallisia 
kaavatyössä, kuten maanomistajat, kuntalaiset viranomaiset ja yhteisöt. 

Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa: 

”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 
mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen 
maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa 
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suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiasta.3” 

Osallistumismenettelyllä luodaan edellytykset sille, että kaavan sisällöstä, vaikutuksista 
ja muista oleellisista asioista keskustellaan riittävän varhaisessa vaiheessa niiden 
osallisten kanssa, joita asiat koskevat. 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutoksen osallisia ovat: 
 
Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: 

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

 
Viranomaiset: 

• Päijät-Hämeen liitto 
• Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue  
• Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 

• Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 
• Sysmän kunnan kaavoitustoimikunta, kunnanhallitus, 

toimintaympäristövaliokunta sekä toimintaympäristövaliokunnan tie- ja 
lupajaosto 

• Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus 

 
 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
• Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys 
• Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri 
• alueella toimivat puhelin-, sähkö- ja vesiyhtiöt 
• kalastuskunnat, kylätoimikunnat, tiehoitokunnat 

 

6. Kaavoituksen kulku, osallistumismenettely ja tiedottaminen 

Kaavan vireille tulo  

Rantaosayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä (vireille tulosta) sekä kaavoituksen 
eri vaiheista (luonnos- ja ehdotusvaihe) tiedotetaan Lähilehdessä, kunnan 
ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.  

Kaavan valmistelu  

Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan kotisivuilla 30 
päivän ajan. Kaavan valmisteluaineistosta voi jättää kirjallisen tai suullisen mielipiteen. 

Kaavaehdotus  

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan kotisivuilla 30 päivän ajan. 

Osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen nähtävillä oloajan 
kuluessa.  

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa (MRL 65 §), ilmoitetaan 
kunnan kirjallinen perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.  

 
3 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 62§ 
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Kaavan hyväksyminen  

Kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuuston 

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

Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.  

Kaavan voimaantulo  

Valitusajan umpeuduttua tarkastetaan, onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo 
kuuluttaa. Kaavan voimaantulo kuulutetaan Lähilehdessä, kunnan kotisivuilla (internet) 
sekä kunnan ilmoitustaululla. 

7. Viranomaisyhteistyö 

Hämeen ELY-keskukselta ja Päijät-Hämeen alueelliselta vastuumuseolta pyydetään 
kirjallisesti lausunto luonnosvaiheessa. Ehdotusvaiheessa lausunto pyydetään 

tarvittaessa. Maakunnan liitolta pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa. 

8. Laadittavat selvitykset 

Yleiskaavan muutoksen laadinnassa käytetään hyväksi alueelle aiempien 
kaavaprosessien aikana laadittuja edelleen ajantasaisia selvityksiä. 

Mahdolliset selvitystarpeet tarkentuvat kaavaprosessin aikana. 

9. Vaikutusten arviointi 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa 
laadittaessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). MRA 
1 §:ssä on määritelty tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon 
kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten 
tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta 
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 

1. ympäristövaikutukset, 

2. yhdyskuntataloudelliset, 

3. sosiaaliset, 

4. kulttuuriset ja 

5. muut vaikutukset. 

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

Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät 
välittömät ja välilliset vaikutukset: 

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

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

• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
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• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen; 

• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin, olemassa 
olevaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin 
lähtötietoihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien 
ominaisuuksien analysointiin. 

 
10.    Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

• Etelä-Sysmän luonto- ja maisemaselvitys 2005, Suunnittelukeskus Oy 
• Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2004 
• Sysmän kunnan rakennusjärjestys 2012 
• Sysmän kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013, Ramboll 
• Päijät-Hämeen maakuntakaava, 2014 
• Kulttuurihistoriallisten alueiden inventointi Sysmässä, osa ”Kuntien 

kulttuuriympäristöt” EU-hanketta 2005 
• Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava, 2009 
• Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan muutos, 2013 
• Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt (MARY) 
• Maakunnallisesti arvokkaat maisemat -lisäselvitykset (www.paijat-hame.fi) 

 
 

11.    Kaavoituksen aikataulu 

• Kaavan vireille tulo  tammikuu 2020 

• Kaavan valmisteluaineisto huhti-toukokuu 2020 

• Ehdotusvaihe   joulukuu 2020-tammikuuu 2021 

• Hyväksyminen   syksy 2021 

 
12.    Yhteystiedot 

 Essi Carlson   
Maankäytön suunnittelija 

 Sysmän kunta 
 Kaavoituspalvelut 
 Valittulantie 5 

 19700 SYSMÄ 
 essi.carlson@sysma.fi 
 p. 044 7134 534 

Maria Ouni 
Projektipäällikkö, DI YKS-600   
FCG Finnish Consulting Group Oy  
Osmontie 34   
PL 950, 00601 HELSINKI    

maria.ouni@fcg.fi    
p. 041 730 8490  
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Sysmän kunta  

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS  

Luonnosvaiheesta saadut lausunnot sekä kaavanlaatijan vastineet 

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

ajan.  

Tässä raportissa esitetään lyhennelmät/pääkohdat lausunnoista ja kaavoittajan vastineet niihin. Kaavaluonnokseen saatiin 4 lausuntoa, mielipiteitä ei saatu. 

Sisällysluettelo 

1 LUONNOSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT ......................................................................................................................................................... 1 
1.1 Hämeen ELY-keskus ......................................................................................................................................................................................... 1 

1.2 Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo ......................................................................................................................... 3 

1.3 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä .............................................................................................................................................................. 4 

1.4 Päijät-Hämeen pelastuslaitos ............................................................................................................................................................................. 4 

 

LUONNOSVAIHEESSA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET 
1 LUONNOSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT 

 
1.1 Hämeen ELY-keskus 

Hämeen ELY-keskus, 7.5.2020 Vastine  

 
Osa-alue 1 Tohtaa 

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

 
 
 
 
 
 

 
Osa-alue 1 

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

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

 
 
Osa-alue 3. Verkkosaaret 

Tekninen korjaus, ei huomautettavaa. 
 
Osa-alue 4 Taipale 

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

 

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

miten palvelut ovat saavutettavissa. 
 
 
 
Osa-alue 6 Tuulentupa 

Osayleiskaavan päivittäminen lainvoimaisen käyttötarkoitusmuutoksen mukaiseksi. Ei 

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

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

 

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

pohjatöitä rakennuspaikalla.  
 
Osa-alue 3 

Merkitään tiedoksi. 
 
Osa-alue 4 

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

 

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

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

Merkitään tiedoksi. 

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

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

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

 

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

 

 
1.2 Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 

Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, 21.4.2020 Vastine 

 

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

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

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

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

nossa. Muilta osin luonnokseen ei ole huomautettavaa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Museo on tehnyt katselmuksen kohteille 1 ja 2 19.5.2020. Katselmuksien 

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

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

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

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

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

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

kitehtuurista. 
 

 

1.3 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, 6.5.2020 Vastine 

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

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

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

 
 
 
 

 

1.4 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos, 4.5.2020 Vastine 

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on vastaanottanut 7.4.2020 lausuntopyynnön koskien 

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

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

 

 
Merkitään tiedoksi. 
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ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN 
MUUTOS 
1 Lausunto: Lahden kaupunginmuseo 

1.1 Arkeologinen kulttuuriperintö 

Viitaten edeltäviin lausuntoihinsa (17.2.ja 21.4.2020) museo edellytti kohdealueilla 1 ja 2 järjestettä-
vää maastotarkastelua/inventointia, joka suoritettiin toukokuussa 2020. Esteitä rakennuspaikan siir-
rolle näillä alueilla ei tarkastuksessa havaittu. Ehdotusvaiheeseen aineistoa on tämän jälkeen täyden-
netty uudella muutosalueella Käenniemessä lso-Mäkärin rannalla (kaava-aineiston muutosalue 7). 
Kaavamuutoksessa vielä rakentamaton loma-asunnon rakennuspaikka esitetään siirrettäväksi Käen-
niemen kärkeen paremmin rakennettavalle maalle. Rakennuspaikka ympäristöineen on potentiaa-
lista esihistoriallista asuinpaikka-aluetta ja viimeksi se on ollut osana inventointialuetta vuonna 2004 
(Sysmä. Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2004, Timo Jussila). 
Tiedot alueen muinaisjäännöksistä eivät ole ajan tasalla (inventoinnista on kulunut yli kymmenen 
vuotta) ja ne tulee siten päivittää sekä mahdollisten esihistoriallisten että myös historiallisen ajan 
muinaisjäännösten osalta. Museo edellyttää asiakohdan kaavahankkeen muutosalueella 7 tehtävää 
maastotarkastusta/täydennysinventointia osana kaavan selvityksiä. Museo voi pyynnöstä suorittaa 
kyseisen tarkastelun virkatyönään keväällä 2020.  

1.2 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

Museo on edellisissä lausunnoissaan pyytänyt arvioimaan kohteiden 2 Karilanmaan Kahusjärvi ja 4 
Nikkaroisen Enojärvi perinnemaisemien nykytilaa ja niiden sietokykyä suunnitelluille muutoksille. Eh-
dotusvaiheen kaava-aineistoissa on liitteenä kaavan laatijan palveluksessa olevan maisema-arkkiteh-
din kirjoittama kulttuurimaiseman arviointiraportti. Raportin perusteella voidaan arvioida, että esite-
tyillä muutoksilla on rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan vähäisiä vaikutuksia. Yleiskaa-
vamääräykset mm. rakennusten sopeutumisesta ympäristöönsä ja sijoittumiseen rakennuspaikalle 
sekä suojapuuston säilyttämisestä ovat näiltä osin riittäviä turvaamaan kohteiden maisemallisia ar-
voja. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

1.3 Arkeologinen kulttuuriperintö 

Muutoskohdealueelta nro. 7 on laadittu arkeologisen kulttuuriperinnön täydennysinventointi ke-
väällä 2021. Inventoinnin yhteydessä ei havaittu muinaisjäännöksiä. 

1.4 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

Kirjataan tiedoksi. 
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2 Lausunto: Hämeen ELY-keskus 

Hämeen ELY-keskus on aiemmassa, valmisteluvaiheen lausunnossaan esittänyt kaavaa koskevien sel-
vitysten täydentämistä maiseman, luonnon ja yhdyskuntarakenteen tarkastelun osalta. Kaavaehdo-
tusta varten on laadittu kohteiden 2 ja 4 kulttuurimaisemaa koskeva selvitys sekä tehty luontoselvi-
tysten tarkistuksia.  

2.1 Muutosalue 1 

Hämeen ELY-keskus pitää kannatettavana, että rakennuspaikka siirretään pois luo-alueelta. Luonto-
selvityksen täydennyksessä luo-alueen rajaa on ehdotettu muutettavaksi vastaamaan selvityksessä 
määritettyä ruovikko- ja saraluhtaa sekä viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Rajauksen 
muutos on pääsääntöisesti kannatettava. ELY-keskus kuitenkin suosittaa myös alueen kaakkoisosassa 
sijaitsevan, aiemmassa kaavassa luo-merkinnällä merkityn osan sisällyttämistä luo-merkintään. Luon-
toselvityksen mukaan alue on kosteaa koivikkoa ja ojaa ja siten se edustaa sellaista kosteaa maa-
elinympäristöä ja talvehtimispaikkaa, jota näyttää kuuluvan viitasammakon lisääntymis- ja levähdys-
paikkaan.  

2.2 Muutosalue 2 

Kaavaehdotuksessa suunnitellun rakennuspaikan ranta rajautuu kokonaisuudessaan luontoselvityk-
sen täydennyksessä esitettyyn viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. Viitasammakon li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Viitasammakon esiinty-
mispaikkojen merkittävimpiä heikentäviä tekijöitä ovat rantarakentaminen, rantojen ruoppaus ja ran-
takasvillisuuden niitto.  

Luontoselvityksen täydennyksessä esitetty viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan rajaus on 
tehty ELY-keskuksen näkemyksen mukaan liian suppeasti. Lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulisi ra-
jata varsinaisen soidinkosteikon lisäksi myös levähdykseen ja ravinnonhakuun soveltuvaa ympäristöä. 
Tällaisia ovat tapauskohtaisesti soveltaen mm. soidinkosteikon välitön ranta-alue sekä alueella ole-
vat, soveltuvat kosteat kasvillisuuden peittämät elinympäristöt. Suunnitellun rakennuspaikan poh-
joispuolella sijaitsevaa lähdettä ja lähdepuroa sekä metsäluhtaa voi pitää tyypillisenä viitasammakon 
käyttämältä maaelinympäristöltä, jota voidaan pitää kuuluvana lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. Ky-
seinen alue on lisäksi luontoselvityksen päivityksessä todettu vesi- ja metsälailla suojelluksi ympäris-
töksi.  

Viitasammakon soidinkosteikkoon rajautuva ranta on merkityksellinen lisääntymis- ja levähdyspaikan 
laadun säilymiselle. Alueelle esitetylle maankäyttömuodolle on tavanomaista, että ranta-aluetta käy-
tetään aktiivisesti, ja sille rakennetaan laiturirakenteita, sitä ruopataan ja niitetään. Rannan käyttö 
tavanomaiseen loma-asumiseen ei ole osoitetulla rakennuspaikalla mahdollista ilman, että viitasam-
makon lisääntymis- ja levähdyspaikka heikkenee.  

Edellä mainittujen seikkojen perusteella Hämeen ELY-keskus katsoo, että kaavaehdotuksessa osoi-
tettu rakennuspaikan sijoittelu heikentää viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Rantaan 
sijoittuvaa rakentamista ei tule osoittaa viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan välittömään 
läheisyyteen. Suunnitellun rakennuspaikan pohjoispuolelle jäävä lähdealue tulee merkitä luontosel-
vityksen täydennyksen mukaisesti luo-merkinnällä eikä sille tule osoittaa rakentamista. Kaavamää-
räys edellyttää pohjaveden muodostumisalueen huomioimista. Kaavaa laadittaessa tulee varmistaa, 
että etäisyys pohjaveteen on riittävä.  
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Lisäksi tulee varmistaa, etteivät hulevedet aiheuta haittaa läheiselle lähteelle ja siihen liittyville luon-
toarvoille. Edellä esitettyjen luonnonympäristöön ja rannan käytettävyyteen liittyvien rakentamisra-
joitteiden sekä kaavamuutoksen aiheuttaman vapaan ranta-alueen vähenemisen vuoksi esitettyä 
kaavamuutosta ei voida pitää puollettavana. Liikennemelun taso ei ilmene kaavaselostuksesta. Me-
luhaitta saattaa myös rajoittaa esitetyn alueen käyttöä loma-asutukseen. 

2.3 Muutosalue 4 

Kohde 4:n kulttuurimaisemaa koskevat tiedot on päivitetty erillisessä selvityksessä. Kaavamuutoksen 
vaikutuksia kulttuurimaisemaan on arvioitu niukasti ja kaavaselostusta tulisikin vielä täydentää näiltä 
osin. 

2.4 Muutosalue 5 

Kohteessa 5 loma-asuntotontti muuttuu pysyvän asunnon rakennuspaikaksi. Hämeen ELY-keskus on 
esittänyt kattavampaa yhdyskuntarakenteellista tarkastelua ja perustelua kyseiselle muutokselle. 
Kaavaratkaisun perusteluna esitetään valtatien läheisyys ja se, että alueella on jo muita vakituisessa 
asuinkäytössä olevia rakennuksia. Yhdyskuntarakenteen kannalta huomion arvoista on myös palve-
luiden saavutettavuus sekä kunnalle aiheutuvat kulkemiseen ja kuljettamiseen liittyvät kustannukset 
sekä vastuu toimivasta vesihuollosta. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös maanomistajien ta-
sapuolinen kohtelu. Alueella ei ole palveluita, ne keskittyvät Sysmän keskustaan. Pysyvän asutuksen 
muodostumista kyseiselle alueelle ei ole kaava-asiakirjoissa perusteltu siten, että jatkossa pysyvän 
asumisen muodostuminen alueen muille loma-asuinpaikoille olisi maanomistajien tasavertaiseen 
kohteluun vedoten suoraan mahdollista. ELY esittää edelleen, että pysyvän asutuksen sijoittumista 
kunnan alueella selvitettäisiin esimerkiksi osa-alueittain ja edullisuusvyöhyketarkastelun avulla.  

2.5 Muutosalue 7 

Kaavan ehdotusvaiheessa on mukana uusi kohde numero 7, jossa kyse on rakennuspaikan siirrosta 
kauemmas olevasta loma-asutuksesta, rakentamattomaan Käenniemeen. Kohdetta koskevien selvi-
tystarpeiden osalta ELY-keskus viittaa alueellisen vastuumuseoon kaavahankkeesta antamaan lau-
suntoon. ELY ei pidä suositeltavana tässä tapauksessa rikkoa rakentamatonta niemen kärkeä raken-
nuspaikan siirrolla. Ranta-alueilla vakiintuneiden suunnitteluperiaatteiden mukaan maisemallisesti 
herkät niemenkärjet jätetään rakentamisen ulkopuolelle, ja rakennuspaikat sijoitetaan siten, että 
ranta-alueille jää rakentamatonta yhtenäistä ranta-aluetta.  

2.6 Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön ei ole käsitelty riittävällä tavalla. Osa-alueilla 1 ja 2 esi-
tetyt rakennuspaikat sijoittuvat EU:n luontodirektiivin IV-liitteessä suojellun viitasammakon lisäänty-
mis- ja levähdyspaikan välittömään läheisyyteen. Rakennuspaikkojen sijoittamisen vaikutusta näiden 
paikkojen mahdolliseen häviämiseen ja heikentymiseen tulee tarkastella vaikutusten arvioinnissa. 
Mikäli osa-alueen 2 pohjavesialueelle tullaan osoittamaan rakentamista, tulee pohjavesivaikutukset 
arvioida kaavoituksen yhteydessä vähintään siten, että voidaan varmistua rakentamisen ja pohjave-
den pinnan tason välille jäävä etäisyys riittäväksi.  
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Kaavanlaatijan vastine: 

2.1 Muutosalue 1 

Luo-alue on rajattu luontoselvityksen tarkistuksen mukaisesti. Luontokohde on tarkistettu maastossa 
ja rajaus on päivitetty siten, että se vastaa luontokohteen nykyisiä arvoja. Aiemmalle kaakosta laa-
jemmalle rajaukselle ei ole perusteita. 

2.2 Muutosalue 2 

Kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty. Muutosalueen 2 loma-asunnon rakennuspaikan edus-
talla on viitasammakon kutupaikka, joka on LsL:lla suojeltu. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Alue on osoitettu luo-alueena. Luo-merkinnän 
määräyksen mukaisesti kohteen ominaispiirteitä ei saa heikentää. Määräys estää siten sellaisen ra-
kentamisen ja maanmuokkauksen, joka saattaisi heikentää viitasammakon lisääntymis- tai levähdys-
paikkaa. Loma-asunnon toteuttaminen loma-asuntoalueelle ei oikein toteutettuna kuitenkaan hei-
kennä viitasammakon lisääntymispaikkaa. 

Myös rakennuspaikan pohjoispuolelle jäävä lähde ja lähdepuro sekä metsäluhta on osoitettu kaa-
vassa luo-alueena. 

Rakennuspaikka on pohjavesialue huomioiden haastava, sillä pohjavesi nousee varsin korkealle. 
Tämä tulee huomioida rakennuksia ja niiden perustuksia suunniteltaessa. Hulevesien hallinta tulee 
toteuttaa rakennuspaikalla siten, että siitä ei muodostu negatiivisia vaikutuksia vesistöön tai luonto-
arvoille. Melurajat tulee myös huomioida rakennusta suunniteltaessa. Kaavan vaikutusten arviointia 
on tarkennettu muutoskohteen 2 osalta. 

2.3 Muutosalue 4 

Kaavamuutoksen vaikutuksia kulttuurimaisemaan on tarkennettu kaavaselostukseen. 

2.4 Muutosalue 5 

Käyttötarkoituksen muutos on kunnan strategian, linjauksen ja tahtotilan mukainen. 

2.5 Muutosalue 7 

Alueelta on laadittu arkeologinen täydennysinventointi keväällä 2021. Rakennuspaikan siirrolle ei ole 
esteitä arkeologisen kulttuuriperinnön suojelemisen kannalta.  

Rakennuspaikan sijaintia on siirretty ehdotusvaiheessa esitetystä siten, ettei rakennuspaikka ole 
omarantainen. Rantaviiva säilyy siten rakentamattomana. Rakennuspaikan siirron aiheuttamat vai-
kutukset maisemaan ovat vähäiset. Yleiskaavan yleismääräyksissä on määrätty mm. rakennusten so-
peuttamisesta ympäristöön ja sijoittamisesta rakennuspaikalle maiseman kannalta edullisella tavalla. 
Lisäksi rakennusten ja rannan välissä on säästettävä suojapuustoa, joka myös vähentää rakennusten 
näkymistä maisemassa. 

2.6 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arviointia on täydennetty. 

 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy TIIVISTELMÄT LAUSUNNOISTA koskien 6.11.2020 
päivättyä kaavaehdotusta 5 (5) 
 
[Publish Date] 
 

 

 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

 
3 PHHYKY Ympäristöterveyskeskus 

Kunnan terveyssuojeluviranomainen on antanut lausunnon kaavahankkeen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu kaavaehdotuk-
sessa, joten terveyssuojeluviranomaisella ei ole kaavahankkeen ehdotusvaiheen asiakirjoista huo-
mautettavaa.  

 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kirjataan tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCG Finnish Consulting Group Oy (“FCG”) on laatinut tämän raportin FCG:n asiakkaan (“Asiakas”) toimeksiannon ja oh-
jeiden mukaisesti. Tämä raportti on laadittu FCG:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. FCG ei ole vas-
tuussa tästä raportista tai sen käytöstä suhteessa mihinkään muuhun tahoon kuin Asiakkaaseen.   

Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai julkisiin lähteisiin 
ja näin ollen tietoihin, joihin FCG:llä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. FCG toteaa nimenomaisesti, ettei sillä ole vas-
tuuta sille annettujen virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella. 

Kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) tähän raporttiin kuuluvat FCG:lle, tai Asiakkaalle, mikäli niin on sovittu 
FCG:n ja Asiakkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen ilman 
FCG:n kirjallista lupaa.  



Kulttuurimaiseman arviointi Etelä-Sysmän ranta- ja kyläosayleiskaavan muutokseen liittyen koskien 

kahta kohdetta: 2 Lovela ja 4 Taipale. 

1 Maisema 

1.1 Käytetyt menetelmät 

Kulttuurimaiseman arviointi perustuu kartta-, ilmakuva- ja 

valokuvatarkasteluihin sekä 23.6.2020 tehtyyn maastoinventointiin. Maisema-

arkkitehti Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä suoritti 

maastokäynnin. Muista lähteistä mainittakoon Maisema-aluetyöryhmän 

mietintö I, Maisemanhoito, Ympäristöministeriö (1993) ja Maisema-

aluetyöryhmän mietintö II, Arvokkaat maisema-alueet, Ympäristöministeriö 

(1993), Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys, 

5.1.2005, Suunnittelukeskus Oy sekä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. 

Maisemaosuuden valokuvat ovat Riikka Gerin ottamia ja arviointi 

hänen laatimansa. 

1.2 Tehtävän yleiskuvaus 

Tarkasteltavana alueena on kaksi kohdetta Etelä-Sysmän alueella. Kohteet 

sijoittuvat Sysmän keskustaajaman eteläpuolelle. Toinen, pohjoisempi kohde, 

sijoittuu Enojärven rannalle ja toinen Kahusjärven rannalle. Kohteiden välillä 

on etäisyyttä yli kuusi kilometriä. Tehtävänä oli kuvailla ja analysoida kohteiden 

nykytila (maisemarakenne, maisemakuva, arvot) sekä arvioida 

kaavamuutosten vaikutukset. Kumpikin alue sijoittuu ma-aluerajauksen 

sisäpuolelle. Ma-aluerajaukset perustuvat vuonna 2004 laadittuun (päivätty 

5.1.2005) Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonto- ja 

maisemaselvitykseen. Kahusjärven rannalle sijoittuva kohde sijoittuu lisäksi 

kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaalle 

alueelle.  

1.3 Maisemarakenne 

Maisemamaakuntajaossa tarkastelualueet sijoittuvat Hämeen viljely- ja 

järvimaahan ja tarkemmin määriteltynä Päijänteen seutuun. Päijänteen seutua 

on kuvailtu näin: ”Päijänteen seutu on toisaalta Hämeen viljely- ja järvimaan 

ja Itäisen Järvi-Suomen vaihettumisvyöhykettä sekä luontonsa että 

kulttuuriperinteidensä puolesta – toisaalta se on luonnoltaan selvästi 

omalaatuinen seutu. Maamme toiseksi suurimpana järvenä Päijänne hallitsee 

seutuaan keskusakselina ulottuen eteläosan savikkoisilta viljelyalueilta 

pohjoispään  metsäisiin  ja karuihin kallioisiin – paikoin suorastaan vuoristoisiin 

maihin, missä suhteelliset korkeuserot voivat olla jopa yli 100 metriä… 

…Päijänteen allas lähiympäristöineen on useiden ruhje- ja halkeamalaaksojen 

yhdistelmä. Sen kallioiset rannat ovat useimmiten korkeita ja kivikkoisia… 

Kalliokkoalueet hallitsevatkin seudun pohjoisosia. Viljavia, alavia savikoita on 

paitsi etelässä Lahden - Asikkalan alueella, myös pohjoisessa Jämsän 

seutuvilla.” 

Kahusjärven tarkastelualue 

Lounais-koillissuuntaisen Kahusjärven eteläosat, sen lounaispuolelle sijoittuva 

pitkänomainen peltoalue sekä Pieni Kahusjärvi sijoittuvat kahden voimakkaan 

selänteen väliseen laaksoon. Kahusjärven pohjoispuoliskolla laakso laajenee ja 

ympärillä on laajempia viljelyalueita. 

Kahusjärven tarkastelualueella korkeimmat kohdat kohoavat noin 137-147 

metriä merenpinnan yläpuolelle. Niitä löytyy Kahusjärven eteläpuoliselta 



selänteeltä (Lamminvuori ja Ymmyriäisenvuori). Vääksyntien länsipuolella 

maasto kohoaa jopa tätä korkeammalle. Uutelanvuoren laki on noin 160 metriä 

(mpy). Matalimmat alueet sijoittuvat Kahusjärven rannalle ja ovat noin 101-

102 metriä (mpy). Pienen Kahusjärven korkeustaso on 101,1 metriä (mpy). 

Suhteelliset korkeuserot ovat näin ollen enimmillään noin 46 metriä ranta-

alueelta lähistön selänteen laelle.  

Taipaleen tarkastelualue 

Tarkastelualuetta ympäröivät vesistöt: idässä Enojärvi, etelässä Pitkäjärvi ja 

lännen puolella Salmelanlampi. Huomattavia selännealueita sijoittuu 

Pitkäjärven eteläpuolelle ja Enojärven pohjoispuolelle. Nämä sijoittuvat 

kuitenkin sen verran kauaksi tarkastelualueesta, ettei niitä pysty maastossa 

hahmottamaan. Myöskään Salmelanlammelle ja Pitkäjärvelle ei ole 

näköyhteyttä. Taipaleen tilakeskuksen luoteis- ja pohjoispuolelle sijoittuu pieni 

selänne. Viljelyalueita sijoittuu tilakeskuksen etelä- ja itäpuolelle. 

Taipaleen tarkastelualueella Enojärven äärellä korkeimmat kohdat kohoavat 

noin 110 metriä merenpinnan yläpuolelle. Niitä löytyy pihapiirin 

luoteispuoliselta pieneltä selänteeltä sekä Pitkäniemen pohjoispuolelta. 

Alavimmat alueet sijoittuvat Enojärven rannalle ja jäävät alle 90 metrin (mpy). 

Enojärven korkeustaso on 86,2 metriä (mpy). Suhteelliset korkeuserot ovat 

näin ollen enimmillään noin 23 metriä ranta-alueelta lähistön selänteen laelle. 

1.4 Maisemakuva – maiseman nykytila 

Kohde nro 2, Lovela 

Kohde sijoittuu noin 1,1 kilometriä pitkän Kahusjärven lounaisrannalle. 

Kahusjärvi on korkean selänteen, Lamminvuoren, kyljessä kiinni. Järvi on osa 

selänteiden väliin jäävää laaksoa, joka Kahusjärven lounaispuolella jatkuu 

viljelyalueena ja Pienenä Kahusjärvenä.  

Kahusjärvelle Vääksyntieltä saavuttaessa näkymät eivät ole kovin imartelevat. 

Lamminvuoren kyljessä on laajahko maa-aineksen ottoalue ja sen jatkeena 

Kahusjärven suuntaan pitkänomainen murskeen välivarastointikenttä. 

Murskekasoista muodostuva vyö reunustaa näin ollen Lamminvuorta. Kaikki 

huomio kiinnittyy näihin kahteen seikkaan. Pitkänomainen viljelyalue, 

Kahusjärvi ja Lamminvuoren ylevä muoto jäävät aivan sivuseikoiksi. Alueelle 

saapuja kokee tulevansa maa-aineksen ottoalueelle. Järven ja pellon välissä on 

sen verran tiheä rantapuusto, ettei järveä kesäaikaan hahmota. Järvi alkaa 

pilkottaa vasta Lamminvuoren pohjoispuoliselta tieosuudelta puiden lomasta. 

Laiturin kohdalla on myös kunnollinen näkymäakseli järvelle. Näkymiensä 

puolesta järvi vaikuttaa melko tavanomaiselta. Lounaispohjukassa on varsin 

laaja-alainen ruovikko. Lamminvuoren pohjoisrinne on melko suurelta osin 

hakattu. Tilalle on kasvanut nuorta taimikkoa. 





Lamminvuoren kyljessä on laajahko maa-aineksen ottoalue ja sen jatkeena 

Kahusjärven suuntaan pitkänomainen murskeen välivarastointikenttä. 

Järven ja peltoalueen länsipuolella maasto kohoaa myös paikoin melko jyrkästi. 

Pellon koillisreunaa kulkevalta Kahuskorventieltä avautuu pitkä peltolaakson 

suuntainen näkymä. Pientä Kahusjärveä ei kuitenkaan hahmota. Vääksyntieltä 

katsottuna Pienen Kahusjärven ympäristö vaikuttaa varsin viehättävältä.  

Uusi kaavailtu rakennuspaikka sijoittuu Kahusjärven lounaispuolelle järveen 

työntyvästä niemestä länteen aivan tontin takaosaan, melko kauas 

rantaviivasta. Väliin jää runsaasti puustoa ruovikkoalueen suuntaan. 

Rakennuspaikan ranta-alue sijoittuu niemen pohjoispuoliseen pieneen 

poukamaan. Järven eteläosista sinne ei näy lainkaan. 

Ruovikkoa Kahusjärven lounaispohjukassa sekä järveen työntyvä niemi 



Kahuskorventietä Kahusjärven ja Lamminvuoren välissä. Puustoa on osin 

hakattu Lamminvuoren pohjoisrinteestä. 

Kohde nro 4, Taipale 

Kohde sijoittuu noin 1,6 kilometriä pitkän Enojärven länsirannalle. Kohdetta 

lähelle sijoittuva lahden pussimainen pohjukka on ruovikoitunut ja kuroutunut 

lähes umpeen. Myös tarkasteltavan kohteen edustalla on järven rannassa 

ruovikkoa. Järven eteläpuolella kulkee Taipaleentie, jonka varteen Taipaleen 

pihapiiri sijoittuu, pääasiassa sen eteläpuolelle. Pari ulkorakennusta jää 

kuitenkin tien pohjoispuolelle. Pihapiiriin kuuluu arviolta 1950-luvulta peräisin 

oleva talo sekä pitkä, kookas luhtiaittamainen rakennus. Aittamaisen 

rakennuksen kulmalla tie haarautuu. Lounaaseen suuntautuva 

kärrypolkumainen haara johtaa pihapiirin taakse sijoittuvalle kivikkoiselle 

laitumelle, joka on varsin idyllisen näköinen. Laitumen ja pihapiirin välistä 

avautuu pidempi näkymä viljelyalueelle, joka on osa laajempaa kokonaisuutta. 

Maisemallisesta näkökulmasta kyseinen viljelyalue vaikuttaa edustavammalta 

kuin Taipaleentien varteen jäävä pitkänomainen viljelyalue. 





Viehättävän oloinen laidunalue pihapiirin takana 

Taipaleentien vartta pihapiirin länsipuolella. Niittyalueet ovat osittain kasvaneet 

umpeen. 

Taipaleentien varresta, pihapiirin itäpuolelta, avautuu puuston lomasta kauniita 

näkymiä Enojärvelle. Paikoin puusto on tosin sen verran tiheää, ettei kunnollisia 

näkymäakseleita synny. Tien eteläpuolelle jää pitkänomainen pelto, jonne 

avautuu myös näkymiä. Paikoin välissä on puustovyöhykettä eikä peltoalue ole 

niillä kohdin näkyvissä. Pihapiirin itäpuolelle järven ja pellon väliin sijoittuva 

osuus Taipaleentiestä on varsin viehättävä. Miellyttävien näkymien lisäksi tie 

polveilee sillä osuudella mäntyvaltaisen puuston lomassa. 

Ulkorakennusten jälkeen/länsipuolella Taipaleentieltä avautuvat näkymät eivät 

ole maisemallisesti kovin edustavia. Tien vierustavat ovat osin pahoin umpeen 

kasvaneet, osin umpeen kasvamassa ja vaikutelma on aika epämääräinen. 

Taustalle jäävän selänteen puusto on myös hakattu ja nyt rinne on 



taimettumassa uudelleen. Tietä länteen päin jatkettaessa tien pohjoispuolella 

jatkuu kapea-alainen niitty. Tien eteläpuolella niittykaistaletta on vain paikoin 

metsikön kasvaessa melkein tiessä kiinni. Salmelaa ennen näkymät muuttuvat 

varsin miellyttäviksi. Niittyala laajenee. Näillä kohdin entiset pienet peltotilkut 

ovat muuttuneet niityksi. Reunavyöhykkeessä kasvaa paikoin katajaa ja 

mäntyä.  

Taipaleen pihapiirin luoteispuolella olevan selänteen rinne on hakattu eikä näin 

ollen muodosta selkeää reunavyöhykettä. 

Maisemallisia kohokohtia tarkastelualueella ovat järvi- ja peltonäkymät sekä 

idyllinen laidunalue. Salmelan päässä niittyalueet muodostavat myös varsin 

miellyttävän kokonaisuuden. 

Enojärven rantaa 



Salmelan edustan niityt muodostavat miellyttävän kokonaisuuden. 

Maisemallisesti herkkiä kohtia tarkastelualueella ovat Enojärven ohella 

laidunalue, keskeiset viljelyalueet ja Salmelan pään niityt. 

1.5 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot 

Kohde nro 2: Kaavamuutosalueet sijoittuvat kulttuuriympäristön tai maiseman 

kannalta maakunnallisesti arvokkaalle alueelle. Arvoalue käsittää muun muassa 

Kahusjärven, sen eteläpuolisen pellon ja Pienen Kahusjärven. 

Kaavamuutosalueet sijoittuvat myös ma-aluerajauksen sisään. Voimassa olevan 

kaavan ma-aluerajaus perustuu vuonna 2004 laadittuun (päivätty 5.1.2005) 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonto- ja maisemaselvitykseen. 

Maisemakohdealuerajausta on selvityksessä kuvailtu näin: ”Kahusjärven 

perinnemaisema, Kahusjärvi ja Pieni Kahusjärvi: laitumet, viljellyt pellot, 

peltotietä reunustava koivukuja, luonnonmaisemaelementit, Lamminvuoren 

puustoinen rinne, rantatörmän järeät tervalepät sekä rantaluhdat.” 

Maastokäynnillä 23.6.2020 ilmeni, että ma-aluerajauksen sisällä on 

huomattavat maisemavaurioalueet. Lamminvuoren kupeessa oleva maa-

ainesten ottoalue on merkittävästi laajempi kuin peruskartta antaa ymmärtää. 

Se ulottuu lähes Pienelle Kahusjärvelle saakka. Ottoalueen jatkeena on 

murskeen välivarastointialue, joka kehystää selännettä. Jäljellä olevia maisema-

arvoja on vaikea hahmottaa näiden mittavien vaurioiden takia. Esimerkiksi 

selänteen jylhä muoto hautautuu vaurioalueiden taakse. Lisäksi Lamminvuoren 

pohjoisrinteiltä on puustoa osin kaadettu ja tilalle on nuorta taimikkoa. Rinteen 

kasvillisuuskin antaa näin ollen melko epämääräisen vaikutelman. Alueella on 

enää vähän perusteita maisemalliseksi arvoalueeksi. Kahusjärven lounaisosaan 

sijoittuu rantaluhta. Järvelle avautuu vain hyvin rajoitetusti näkymiä ja näkymät 

ovat melko tavanomaisia. Viehättävin kohta ma-aluerajauksen sisällä sijoittuu 

Pienen Kahusjärven ympäristöön. 



Kahusjärven lounaispuolista viljelylaaksoa. 

Kahusjärven lounaispohjukkaa ympäröi tiheä puustovyöhyke. Kesäkaudella 

järvelle ei avaudu näkymiä. 

Kohde nro 4: Tontti, jota kaavamuutos koskee, sijoittuu ma-alueelle. Voimassa 

olevan kaavan ma-aluerajaus perustuu vuonna 2004 laadittuun (päivätty 

5.1.2005) Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonto- ja 

maisemaselvitykseen. Maisemakohdealuerajausta on selvityksessä kuvailtu 

näin: ”Taipaleen kma (kulttuurimaisema), Enojärvi: hevoslaitumet, 

metsälaitumia ja ”niittyjä”. Tulevaisuudessa maisemallinen arvo lisääntyy.” 

23.6.2020 tehdyn maastokäynnin perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että 

kyseisen maisema-alueen maisemallinen arvo on heikentynyt. Melko suuri osa 

niittyalueista on kasvanut tai kasvamassa umpeen ja niiltä osin alueesta saa 

hieman epämääräisen vaikutelman. Toisaalta niittyaluetta lienee tullut myös 



lisää, sillä Salmelan päässä pienet peltotilkut ovat muuttuneet niityiksi ja 

muodostavat varsin mukavan kokonaisuuden.  

Luonnon monimuotoisuuden kannalta umpeen kasvavilla niityilläkin on arvonsa 

mutta maisemallisesta näkökulmasta ne ovat epäsiistin oloisia tai vähintäänkin 

hyvin tavanomaisia eikä niillä ole esteettistä arvoa. Aluerajauksen sisältä löytyy 

yksi laidunalue, joka ei näy Taipaleentielle, sillä se sijoittuu pihapiirin taakse. Se 

on varsin idyllisen näköinen. Laiduntavia eläimiä ei näkynyt. Taipaleentien ja 

järven välistä metsikköä oli tien vierestä paikoin aidattu mutta minkäänlaisia 

muita viitteitä metsälaitumesta ei ollut. Taipaleentien vieressä oleva 

pitkänomainen peltoalue on toki avotilana tärkeä mutta suhteellisen 

tavanomaisen näköinen. Edustavampi peltoalue sijoittuu laitumen taakse ja vain 

hyvin pieni osa siitä lukeutuu maisema-aluerajauksen sisään. 

Kuten edellisessä kohdassa, maisemakuva – maiseman nykytila, on todettu: 

Maisemallisia kohokohtia tarkastelualueella ovat järvi- ja peltonäkymät sekä 

idyllinen laidunalue. Salmelan päässä niittyalueet muodostavat myös varsin 

miellyttävän kokonaisuuden. Kohdassa on myös maininta Taipaleentiestä järven 

ja pellon välisellä osuudella. Siltä osin se on varsin viehättävä johtuen sitä 

reunustavista männyistä, topografiasta ja tieltä avautuvista järvi- ja 

peltonäkymistä. Järvi itsessään on myös kohokohta maisemassa mutta se ei 

lukeudu arvoaluerajaukseen. 

Taipaleen pihapiirin itäpuolella tieosuus on viehättävä. Puiden lomasta aukeaa 

näkymiä mm. Enojärvelle. 



Taipaleentien varteen sijoittuva viljelyalue on maisemallisesti tärkeä. 

1.6 Maisemavaikutukset 

Kohde nro 2: Kaavamuutos koskee ma-aluerajauksen sisäpuolella jyrkässä 

rinteessä olevan rakennuspaikan siirtämistä toisaalle ma-aluerajauksen sisällä. 

Rakennuspaikka sijoittuu Kahusjärven lounaispuolelle järveen työntyvästä 

niemestä länteen. Rakennuspaikka ei sijoitu välittömästi järven rantaan ja tontin 

ranta-alue sijoittuu niemen pohjoispuoliseen poukamaan ”piiloon”. Vaikutukset 

maisema-alueeseen ovat hyvin vähäiset. Rakennuspaikan mahdollistamat 

rakennukset (loma-asunto, sauna ja mahdolliset talousrakennukset) eivät edes 

näy ma-alueelle, ellei tonttia hakata paljaaksi. Silloinkin rakennukset näkyisivät 

ainoastaan ma-alueen järviosuuden pohjoiskulmaan. Maisema-alueen arvot ovat 

jo valmiiksi huomattavasti heikentyneet. Maa-ainesten ottotoimintaan 

verrattuna rakennuspaikan muutos on hyvin pieni asia. On toki suositeltavaa 

säästää tontilla puustoa. Kaavamuutosalue (alue, jonne lomarakennuspaikka 

siirtyy) sijoittuu myös maakunnallisesti arvokkaalle 

maisema/kulttuuriympäristöalueelle. Myös maakunnallisen arvoalueen 

näkökulmasta vaikutus jää vähäiseksi. Rakennukset saattavat olla paikoin 

nähtävissä Kahusjärven koillis- ja pohjoisrannalle. Rakennuspaikka on sen 

verran kaukana rannasta, etteivät rakennukset edes kunnolla näy. Tässäkin 

tapauksessa maa-ainesten otosta aiheutuvat vaikutukset ovat sen verran 

merkittävät, että rakennuspaikan muutos on hyvin pieni asia niihin verrattuna. 



 

Muutoksen kohteena oleva rakennuspaikka ranta-alueineen jää järveen 

työntyvän niemen taakse katveeseen. 

 

Muutoksen kohteena oleva rakennuspaikka on sijoittumassa näille paikkeille. 

 

Kohde nro 4: Kaavamuutos koskee AP-merkinnän (Erillispientalojen alue) 

muuttamista AM-merkinnäksi (maatilojen talouskeskusten alue). Tällä hetkellä 

tontilla oleva talo näyttää 1950-luvulla rakennetulta asuinrakennukselta.  

Vieressä on kookas luhtiaittamainen rakennus. Mikään ei käytännössä muutu. 

Toki kaava mahdollistaa 1950-luvun yksikerroksisen rakennuksen korvaamisen 

uudella suuremmalla enintään kaksikerroksisella asuinrakennuksella ja myös 

toisen asuinrakennuksen rakentamisen samalle tontille. Aiempikin merkintä 

mahdollisti erillisen saunarakennuksen sekä talousrakennukset. Nyt 

asuinrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa tosin olla lähes kaksinkertainen 

verrattuna vanhassa merkinnässä olleeseen kaikkien rakennusten 

yhteenlaskettuun kerrosalaan.  



Nykyinen 1950-luvun talo ei näy järven suunnalta väliin jäävästä metsiköstä ja 

pihapiirin kasvillisuudesta johtuen. Taipaleentieltä pihapiiriä idän suunnasta 

lähestyttäessä avautuu muutamia kaukonäkymiä rakennukselle pellon yli. 

Maisema-alueen arvo on siinä määrin heikentynyt, ettei mahdollinen uusikaan 

asuinrakennus tai uudet asuinrakennukset ole uhkatekijöitä maisemassa. Toki 

on toivottavaa, etteivät mahdolliset uudet rakennukset ole kovin huomiota 

herättäviä tai poikkea muotokieleltään, massoittelultaan tai värimaailmaltaan 

suuresti perinteisestä suomalaisesta arkkitehtuurista. 

 

Taipaleentieltä pihapiiriä idän suunnasta lähestyttäessä avautuu muutamia 

kaukonäkymiä rakennukselle pellon yli. 
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Tiivistelmä

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavaan on suunnitteilla muutos, joka koskee rakennuspaikan

siirtämistä Sysmän Onkiniemen kylässä kiinteistön 781-410-12-3 alueella. Kaavamuutoksen

tarkoituksena on siirtää rakentamaton loma-asunnon rakennuspaikka paremmin rakennettavalle

maalle Iso-Mäkärin Käenniemen kärjen lähelle.

30.12.2020 antamassaan lausunnossa Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo edellytti, että

paikalla tulee järjestää arkeologinen maastotarkastus/täydennysinventointi kaavahankkeen

toteuttamisen yhteydessä. Museo toteutti maastotarkastuksen virkatyönään 12.5.2021.

Tarkastuksessa suunnitellulla uudella rakennuspaikalla ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Näin ollen voidaan todeta, ettei rakennuspaikan siirrolle ole olemassa esteitä arkeologisen

kulttuuriperinnön suojelemisen kannalta.
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Johdanto

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavaan on suunnitteilla muutos, joka koskee rakennuspaikan

siirtämistä Sysmän Onkiniemen kylässä kiinteistön 781-410-12-3 alueella. Kaavamuutoksen

tarkoituksena on siirtää rakentamaton loma-asunnon rakennuspaikka paremmin rakennettavalle

maalle Iso-Mäkärin Käenniemen kärjen lähelle.

30.12.2020 antamassaan lausunnossa Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo edellytti, että

paikalla tulee järjestää arkeologinen maastotarkastus/täydennysinventointi kaavahankkeen

toteuttamisen yhteydessä. Museo toteutti maastotarkastuksen virkatyönään 12.5.2021.

Tarkastus 12.5.2021

Maastotarkastuksen suoritti Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseon arkeologi Antti Bilund.

Maastotarkastuksessa tarkastettiin ehdotettu uusi rakennuspaikka sekä sen ja Käenniemen

rantaviivan välinen alue lännessä, etelässä ja idässä. Havainto-olosuhteet olivat hyvät.

Yleiskuvaus. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Iso-Mäkärin Käenniemessä. Iso-Mäkäri on noin

kahden ja puolen kilometrin läpimittainen järvi, jonka etelään pistävä laaja niemimaa jakaa

kahteen osaan. Käenniemi on tämän niemimaan kärkiosa. Iso-Mäkäriin liittyy idässä kapean

suokannaksen erottamana runsaan kilometrin pituinen Vähä.Mäkäri. Ympäristössä on muitakin

lampia ja pieniä järviä muutaman sadan metrin tai noin kilometrin etäisyydellä. Maasto Iso-

Mäkärin ympäristössä on kumpareikkoista ja mäkistä, mutta korkeuserot eivät yleensä ole suuria.



Maasto on suurelta osin kalliopohjaista ja ilmeisesti enimmäkseen melko ohuen moreenikerroksen

peittämää. Notkoissa on pienialaisia soita. Itse Käenniemen kärkiosa on melko tasaista maata.

Maasto nousee noin viisi metriä 100-150 m matkalla rantaviivalta niemen keskiosaan.

Iso-Mäkäri laskee luoteiskulmastaan Tokeenjoen kautta luoteeseen Onkijärveen ja edelleen

Sääksjärveen ja lopulta Kalhonjoen kautta Jääsjärvestä Päijänteeseen laskevaan vesireittiin. Iso-

Mäkärin pinta on tasolla 107,9 m meren pinnan yläpuolella. Tämä lienee lähellä järven luontaista

veden pinnan tasoa, sillä rantojen lähellä ei näy rantamuodostumia, jotka viittaisivat siihen, että

järveä on laskettu. Kuitenkin Kuninkaan kartaston mukaan Vähä-Mäkäri on ollut yhteydessä

muuhun järveen ja näiden välisellä kannaksella oleva harjanne on ollut saari, joten järveä on ehkä

hieman laskettu. 1  Vedenpinnan taso ja laskusuunta luoteeseen tarkoittavat, että järvi on

kuroutunut erilliseksi altaaksi jo varhain jääkauden jälkeen eikä ole ollut osana suurempaa

vesistöä sen jälkeen. Koska laskukynnys on järven luoteiskulmassa, maankohoamisen erilainen

nopeus järven eri osissa on aiheuttanut veden pinnan nousua järven alueella. Käenniemen kärjessä,

joka on kaksi kilometriä kaakkoon laskukynnyksestä, veden pinnan nousu tyypillisen

kampakeramiikan ajasta on ollut noin 25 cm ja varhaismesoliittisen ajan jälkeen noin puoli metriä.

Tämä on saattanut aiheuttaa rannan eroosiota ja rantaviivan siirtymistä.

Kuninkaan kartastossa (1700-luvun lopulla) Käenniemi on asumatonta metsämaata. Ainakin

isojaon jälkeen niemi on kuulunut Onkiniemen kylän maihin. Pitäjän kartassa (1800-luvun

jälkipuolella) niemen kärki on metsämaata, mutta itärannalla on suoniittyä (nykyisten tilan 781-

410-3-34 maalla). 2  Peruskartassa 1969 koko niemi on taas metsämaata, sillä niitytkin ovat

metsittyneet. Niemeen kuitenkin on tullut kartalle kärrytieksi merkitty ajoura.3 Nykyisin niemen

kärkiosa on metsämaata. Lähin asutus sijaitsee Mäkärintien varrella noin puoli kilometriä niemen

kärjestä pohjoiseen.

Menetelmä ja havainnot. Alue tarkastettiin maastoa pinnallisesti havainnoiden. Alueilla, joilla

maaperä ei ollut kovin kivistä, maaperää tutkittiin kairaamalla. Alueella ei havaittu paikkoja, joissa

koekuoppien kaivaminen olisi vaikuttanut tarpeelliselta.

Niemen eteläkärjessä on laakea, vaakasuora, mutta reunoilta jyrkästi järveen laskeva avokallio,

joka on puolisen metriä nykyisen järven pinnan yläpuolella. Siitä pohjoiseen maaperä on kivistä

1  Alanen, T. & Kepsu, S. (1989). Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. Suomalaisen kirjallisuuden seuran
toimituksia 505. s. 271.
2 Pitäjänkartta Sysmä (3121 10 Ia.* -/- -), http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6274230, luettu 10.5.2021
3 Peruskartta Koskenmylly 3121 10 (1969),
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/mml_vanhat_kartat/Painetut_kartat/21_Peruskartta_20k/3/3121/312
110/312110_1993.jpg, luettu 10.5.2021.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6274230
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/mml_vanhat_kartat/Painetut_kartat/21_Peruskartta_20k/3/3121/312110/312110_1993.jpg


hiekkamoreenia. Kairausten perusteella maakerros on kuitenkin ohut, ja kallio lähellä pintaa vielä

melko kaukana avokalliosta. Rantakalliosta itään rantavyöhyke muuttuu alavaksi ja jonkin verran

soistuneeksi. Rantakalliolla on nuotiopaikka, ja se onkin leiripaikaksi varsin sopiva. Näin on

todennäköisesti, melko vähäiset veden pinnan vaihtelut huomioon ottaen, ollut esihistoriallisella

ajallakin. Mitään merkkejä muinaisesta oleskelusta paikalla ei kuitenkaan havaittu nuotiopaikan

vähäisillä paljaaksi kuluneilla kohdilla eikä kairauksissa maaperässä.

Niemen kärjen pohjoispuolella olevalla loivapiirteisellä kumpareella maaperän todettiin olevan

hiekkamoreenia. Topografian ja vesistöhistorian perusteella kumpare ei näytä olleen niin lähellä

rantaa, että rantasidonnaisten pyyntikulttuurin muinaisjäännösten esiintyminen olisi

todennäköistä. Maaperässä on kiviä, mutta kaira kuitenkin upposi yleensä syvemmälle kuin

niemen kärjen lähellä. Vaikka pinnallakin on jonkin verran kiviä, kumpare on todennäköisesti

ollut kaskimaaksi sopivaa. Kumpareen laella havaittiin yksi pieni kiviröykkiö (sijainti P 6805952

I 450652). Se on muodoltaan soikea, lännestä itään noin kahden metrin pituinen ja puolitoista

metriä leveä. Röykkiö on koottu keskimäärin parin kymmenen senttimetrin läpimittaisista kivistä.

Reunat on ladottu suuremmista kivistä pystysuoriksi parin kivikerroksen korkeuteen ja keskiosa

täytetty pienemmillä kivillä. Rakentamistavan ja ympäristön perusteella röykkiö todennäköisesti

liittyy viljelysmaan raivaukseen. Muita raivaus- tai asutusjäännöksiä kumpareella ja ympäristössä

ei kuitenkaan havaittu. Noin 30 m röykkiöstä pohjoiseen (P 6805982 I 450643) löytyi romahtanut

puucee. Se liittynee johonkin asumista satunnaisempaan toimintaan niemessä, eikä muovisesta

istuinosasta päätellen ole kovin vanha.

Kumpareen sivuilla idässä ja lännessä maasto on alavaa ja kivistä. Idässä maasto on

kosteapohjaista heti kumpareen rinteen alla ja muuttuu suoksi lähempänä niemen itärantaa.

Lännessä maan pinta on hyvin kivinen, osittain suorastaan louhikkoinen, ja sammalen ja

sammalturpeen peitossa. Alueella kasvaa avaraa vanhaa kuusikkoa, joten näkyvyys oli hyvä.

Näillä alueilla ei havaittu muinaisjäännöksiä.

Tulokset. Tarkastuksessa todettiin, että rakennuspaikan eteläpuolella niemen kärjessä maasto on

leiripaikaksi sopivaa. Paikalla ei kuitenkaan havaittu merkkejä esihistoriallisesta toiminnasta.

Niemen kärjen pohjoispuolella kumpareella havaittiin pieni kiviröykkiö, todennäköisesti

kaskiröykkiö. Yksittäisenä tätä röykkiötä, johon ei näytä liittyvän laajempia viljely- tai

asutusjäännöksiä, ei ole syytä pitää rauhoitettuna kiinteänä muinaisjäännöksenä. Tällaisen ”muun

kulttuuriperintökohteen” huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisessa on kuitenkin toivottavaa.

Röykkiö sijaitsee suunnitellun rakennuspaikan eteläreunan tienoilla.



Tarkastuksen tuloksena voidaan todeta, ettei rakennuspaikan siirrolle ole olemassa esteitä

arkeologisen kulttuuriperinnön suojelemisen kannalta.

Lahdessa 18.5.2021,

Antti Bilund

Projektitutkija/arkeologi
Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

Kumpareen laella, suunnitellun rakennuspaikan eteläreunan tienoilla havaittu yksittäinen
kiviröykkiö, todennäköisesti kaskiröykkiö. Kuvattu kaakkoon.

Liitteet: Karttaliite 1

Tiedoksi: Museovirasto



Karttaliite 1/1

Tarkastettu alue 12.5.2021 merkitty

vihreällä rasterilla. Kumpareella

rakennuspaikan eteläreunan tienoilla

havaittu yksittäinen röykkiö (r),

todennäköisesti kaskiröykkiö (ei

kiinteä muinaisjäännös), on merkitty

punaisella pallolla. Pohjakartta

MML.

              200 m

I-------------------------I
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